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Formáli 
Upphaf verkefnisins má rekja til þess að mér fannst mig vanta meiri þekkingu á námsmati til 

þess að geta bætt mig sem kennari. Fljótlega eftir að ég hóf kennaranámið kom út ný 

aðalnámskrá, árið 2011, og ný námskrá fyrir hvert greinasvið árið 2013. Námsmatið í þessum 

námskrám var mikið breytt frá því sem áður var og hófst mikil vinna hjá starfsmönnum 

grunnskólanna sem miðaði að því að innleiða nýja matskerfið. Á þessum tíma var ég í 

vettvangsnámi í nokkrum skólum og mér fannst erfitt að skilja nýja námsmatið vegna þess að 

það var ekki framkvæmt alveg eins hjá öllum skólunum auk þess að þeir fóru mismunandi 

leiðir til þess að innleiða það og voru misjafnlega langt á veg komnir með það. Mér fannst 

líka erfitt að meta verkefni og nám nemenda þannig að ég gæti rökstutt fyllilega af hverju ég 

gaf svona fyrir en ekki hinsegin eða þá af hverju ég notaðist við þetta námsmat en ekki hitt. 

Þegar ég fór að lesa mér til fannst mér vanta fleiri greinar og meiri umfjöllun um námsmat í 

íslensku skólaumhverfi og ákvað því í þessu lokaverkefni að beina sjónum mínum að því 

hvernig námsmati væri háttað í minni kennslugrein sem er samfélagsfræðin. Leiðbeinandi 

minn í þessu lokaverkefni var Svava Pétursdóttir og sérfræðingur var Meyvant Þórólfsson.  

Ég vil þakka foreldrum mínum innilega fyrir stuðninginn sem þau hafa veitt mér í gegnum 

allt mitt nám. Einnig vil ég þakka manninum mínum, honum Ragnari, fyrir allan stuðninginn 

og þolinmæðina sem hann hefur sýnt mér. Leiðbeinandinn minn, hún Svava Pétursdóttir, á 

einnig sérstakar þakkir skildar fyrir góða leiðsögn og eindæma þolinmæði. Það hefur tekið 

langan tíma að púsla þessu verki saman samhliða fjölskyldu og vinnu. Meyvant Þórólfssyni vil 

ég þakka fyrir gagnlegar ábendingar.  

Þetta lokaverkefni er samið af 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 1. maí 2020, 

 

Björk Hjaltalín Stefánsdóttir 
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Ágrip 
Með aðalnámskrá frá 2011 og 2013 breyttust áherslur í námsmati. Þar kom inn lykilhæfni, 

matsviðmið, hæfniviðmið og einkunnagjöf í bókstöfum. Skólastjórnendur og kennarar fengu 

aðlögunartíma og áttu að vinna að námsmati og útfæra ákveðna þætti innan síns skóla. 

Skólar voru mislengi að koma sér inn í þetta nýja matskerfi. Tilgangur þessarar M.Ed.-

ritgerðar er að skoða námsmat í samfélagsgreinum á unglingastigi og hvernig þetta nýja 

námsmatskerfi hefur verið útfært. Rannsóknarspurningin er: Hvernig er námsmati háttað í 

samfélagsgreinum á unglingastigi? Rannsóknin er eigindleg og voru tekin hálfstöðluð viðtöl 

við fimm samfélagsgreinakennara á unglingastigi í tveimur sveitarfélögum á 

höfuðborgarsvæðinu. Notast var við markmiðsúrtak og valdir voru kennarar sem þóttu hafa 

lagt sig fram um að meta nemendur með hliðsjón af ákvæðum gildandi aðalnámskrár. 

Viðtölin voru svo greind með þemagreiningu. Skoðuð voru gögn frá kennurum sem þeir nota 

til að meta nemendur eins og til dæmis verkefni, áætlanir og próf. Niðurstöðurnar benda til 

þess að kennararnir sem tóku þátt virðast leggja sig fram um að vera með fjölbreytt 

námsmat. Þeir virðast leita eftir hæfni frekar en þekkingu hjá nemendum. Hæfni felur í sér 

skilning, gagnrýna hugsun, hæfileika til að setja sig í spor annarra og sköpun. Kennararnir 

skipuleggja námsmatið út frá mats- og hæfniviðmiðum í aðalnámskrá. Kennararnir segja 

hæfniviðmiðin of mörg og oft óljós og því hafi þeir farið þá leið að skipta þeim niður á annir 

þessara þriggja ára eða að taka þau í sundur. Þegar þeir þróuðu námsmatið hjá sér sóttu þeir 

í aðra kennara eftir hugmyndum. Nemendur virðast ekki tengja á milli námsmatsins og mats- 

og hæfniviðmiðanna þó svo að kennararnir hafi lagt sig fram við að útskýra það. Kennararnir 

gefa fyrir í bókstöfum og litum inni á Mentor. Þeir virðast vera jákvæðir yfir breytingunum 

sem hafa átt sér stað á námsmati. Þeir voru allir með leiðsagnarmat, aðallega í formi 

munnlegrar endurgjafar, auk sjálfsmats og jafningjamats. Ekki kom í ljós munur á 

vinnubrögðum eftir menntun og reynslu í starfi þegar kom að námsmati.  
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Abstract 
Assessment in Social Studies for Teenagers 

In 2011 and 2013 changes were made to the national curriculum for compulsory schools in 

Iceland. The focus of these changes were assessment methods in use within the education 

system. Emphasis was placed on elements such as key competences, assessment criteria, 

competence criteria and the introduction of a new grading system. Individual schools were 

responsible for how and when to implement these changes. Therefore, the rate at which 

these changes have been incorporated differed between schools. The aim of this thesis is to 

explore the new assessment methods and how they can be used by social studies teachers 

of students aged 13 to 16. A qualitative method was used for this research. Data was 

collected from teachers of Social Studies through five individual semi-structured interviews. 

The teachers were based in two Icelandic municipalities. A purposive sample was used to 

choose teachers who had been assessing students using the current curriculum guidelines 

for compulsory schools. The interviews were analysed using a thematic analysis method as 

were assignments, plans, tests and other materials provided by the teachers for this study. 

The results suggest the teachers in this study used a broad range of assessment methods. 

The findings show that emphasis is placed on competence rather than knowledge during the 

assessment. By focusing on competence levels, skills such as comprehension, critical 

thinking, perception and innovation are revealed. The teachers organised the assessment 

according to specific assessment criteria and competence criteria. Some teachers expressed 

difficulty assessing the competence criteria. The teachers find them broad and vague which 

results in them having to distribute competence criteria over each semester throughout the 

three years or divide them so they become more manageable. When developing their 

assessment methods teachers shared their experiences and looked to each other for ideas. 

Teachers revealed issues regarding the student´s inability to link the assessment to the 

assessment criteria and competence criteria. Feedback was positive regarding the new 

grading system. Students receive letters and colours on Mentor as opposed to numbers as in 

the old system. All the participants relied on verbal feedback to guide and motivate students 

combined with peer- and self-evaluation. Education and work experience had little effect on 

the quality of the development of the assessment used.  
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1 Inngangur  
Nú til dags fer stór hluti af starfi kennara í að undirbúa námsmat, vinna úr því og miðla því til 

nemenda og foreldra. Vanda þarf vel til svo að einkunn nemenda endurspegli þekkingu og 

hæfni þeirra. Áherslur í námsmati breyttust í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 og í 

greinasviðum hennar frá 2013. Þar var gerð breyting á því hvað lagt er til grundvallar í 

námsmati. Meta á hæfni nemenda út frá hæfniviðmiðum í hverri námsgrein. Skilgreind var 

lykilhæfni og nýir efnisþættir auk þess að lögð var meiri áhersla á leiðsagnarmat sem á að 

fara fram jafnt og þétt yfir önnina. Í aðalnámskrá er lögð áhersla á að námsmat sé 

reglubundinn þáttur í skólastarfi. Megintilgangurinn er að gefa leiðbeinandi upplýsingar um 

námið og hvernig nemendur geti náð markmiðum þess. Einnig er lögð áhersla á fjölbreytt 

námsmat yfir önnina til þess að kennarar fái sem skýrasta mynd af getu og hæfni nemenda. 

Námsmatinu er ætlað að örva og hvetja nemendur áfram (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Námsmatsaðferðir eru margvíslegar og mikilvægt er að kennarar kunni skil á þeim og 

þekki hvernig á að nota þær og einnig kosti þeirra og galla. Til þess að endurgjöf skili árangri 

þurfa kennarar að vita hvað þeir ætla að gera við útkomuna áður en gögnunum er safnað 

(Dylan, 2013).  

Endurgjöf kennara hefur breyst með nýjum áherslum í aðalnámskrá og með vaxandi 

áherslu á leiðsagnarmat þurfa kennarar að meta hæfni og nám með nemandanum sjálfum, 

þar er því að hluta eða öllu leyti um munnlega endurgjöf að ræða. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

kemur fram að nemendur eigi að fá svonefnda hæfnieinkunn í lok grunnskóla sem er 

bókstafur. Þetta er breyting frá því sem áður var þegar einkunnagjöf var aðallega í formi 

tölustafa. Einkunnagjöf er mikilvæg til þess að miðla afrakstri námsins til nemenda og 

foreldra. Einkunnagjöf getur einnig haft áhrif á líðan nemenda (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011)  

Nú þegar nokkur ár eru liðin frá útgáfu aðalnámskrár grunnskóla og greinasviðahlutans 

og skólar hafa haft tíma til að laga sig að þeim breytingum tel ég áhugavert að skoða hvernig 

kennarar haga námsmati hjá sér og að hve miklu leyti áherslur námskrár birtast í námsmati 

þeirra. Kveikjan að rannsókninni var vettvangsnámið mitt vegna þess að ég fór í nokkra skóla 

á meðan á því stóð og þeir voru allir misjafnlega staddir í ferlinu við að innleiða nýtt 

matskerfi. Mér fannst mig vanta meiri kunnáttu þegar kom að námsmati og þá kviknaði sú 

hugmynd að skrifa um það í lokaverkefni mínu.  

Stiggins og Chappuis (2006) hafa bent á að kennaranemar í Bandaríkjunum hafi ekki 

fengið tækifæri til þess að læra um leiðsagnarmat í námi sínu. Undir lok kennaranámsins 

fannst mér ég óörugg þegar kom að námsmati og skynjaði það að nýjar áherslur yrðu 
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áskorun fyrir kennara. Þess vegna langaði mig til að gera þessa rannsókn og skoða hvernig 

kennarar í samfélagsgreinum á unglingastigi höguðu námsmatinu hjá sér, hvað hefði tekist 

vel og hvað ekki. Einnig vildi ég skoða sérstaklega hvort og þá hvernig þeir höguðu 

leiðsagnarmati.  

Með því að skoða og skrá hvernig kennarar haga námsmati sínu vil ég bæta við þann 

þekkingarbrunn sem þegar er til og að það geti nýst kennaranemum eða kennurum við 

framkvæmd námsmats. Wiliam (2013) bendir á að fólk vilji vita „hvað virkar“ í kennslu en 

hann sagði að kennarar geti ekki farið neina eina leið vegna þess að það sem virkar hjá einum 

kennara með ákveðinn nemendahóp virki mögulega ekki hjá þeim næsta. Wiliam bendir 

jafnframt á að rannsóknir geti vakið athygli kennara á námsmati sem er þess virði að skoða.  

Í þessari rannsókn var ákveðið að skoða samfélagsgreinar vegna þess að í kennaranáminu 

valdi ég þær sem kjörsvið. Ég tel að með því að skoða námsmat í samfélagsgreinum komi 

margs konar aðferðir í ljós vegna þess að hæfniviðmiðin í samfélagsgreinum eru fjölbreytt og 

mörg þess eðlis að erfitt er að meta þau einungis með skriflegum prófum.  

Í meistaraprófsritgerð Dagnýjar Rutar Pétursdóttur (2018) skoðaði hún nýja matskerfið 

með eigindlegum aðferðum og tók viðtal við starfandi kennara. Einn af kennurunum sem hún 

tók viðtal við talaði um að matsviðmiðin endurspegluðu misvel hæfniviðmiðin sem kennarinn 

væri að vinna með. Annar viðmælandi hennar sagðist vera ánægður með nýja námsmatið en 

sagði að það vefjist fyrir mörgum. Viðmælandinn bætti við að hann hafi skilning á því og 

sagði að margir ættu erfitt með þessa nýju nálgun á námsmatinu „enda sé aðalnámskráin 

misvel unnin líka, eftir því hvaða fag þú ert að kenna“ (Dagný Rut Pétursdóttir, 2018). 

Fáar íslenskar rannsóknir höfðu verið gerðar um námsmat og afar fáar ef einhverjar sem 

fjalla um námsmat í samfélagsfræði þegar rannsókn Ernu Ingibjargar Pálsdóttur (2007) var 

gerð. Þá vakti athygli að einungis tvær aðrar íslenskar rannsóknir um námsmat voru þekktar 

á undan hennar rannsókn og fjallar önnur þeirra um námsmat í sérkennslu. Þó hafði 

námsmat verið hluti af stærri rannsókn í fáeinum öðrum rannsóknum. Hér á eftir mun ég 

fjalla um nokkrar íslenskar rannsóknir á námsmati sem ásamt öðrum hafa bæst við. 

Eins og áður hefur komið fram er markmið þessarar rannsóknar að skoða námsmat hjá 

samfélagsgreinakennurum á unglingastigi. Rannsóknarspurningin er: Hvernig er námsmati 

háttað í samfélagsgreinum á unglingastigi? Undirspurningarnar eru: 

 Hvað er metið (bein þekking, skilningur, skapandi hugsun, gagnrýnin hugsun, 

viðhorf …)? 

 Hvaða aðferðir og matstæki nota þátttakendur við námsmat og við hvað styðjast 

þeir þegar þeir velja/skipuleggja námsmatsaðferðir? 

 Kemur tilgangurinn fram? 

 Hvernig er unnið með niðurstöður og hvernig er þeim miðlað? 
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 Hvernig haga þátttakendur leiðsagnarmati? 

 Er munur á vinnubrögðum eftir menntun og reynslu í starfi? 

Ritgerðin skiptist í átta meginkafla. Í fyrsta kafla er inngangurinn þar sem verkefnið er 

kynnt. Í kafla tvö er fjallað almennt um námsmat, hvernig það kemur fyrir í almennum hluta 

og samfélagsgreinahluta aðalnámskrár og nokkrar gerðir af námsmati. Í þriðja kafla er fjallað 

um námsmat í skólastefnum hjá þeim bæjarfélögum þar sem viðmælendurnir kenna. Í fjórða 

kafla er fjallað um rannsóknir á námsmati. Í fimmta kafla er greint frá aðferðafræðinni sem 

stuðst var við, þar kemur fram val á þátttakendum og hvernig gagnaöflun og gagnagreiningu 

var háttað. Í sjötta kafla er greint frá niðurstöðum viðtala sem tekin voru við fimm 

samfélagsgreinakennara á unglingastigi sem kenndu í hver í sínum skólanum í tveimur 

sveitarfélögum. Í sjöunda kafla er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar með hliðsjón af 

rannsóknarspurningunum. Í áttunda kafla eru niðurstöður teknar saman í stutta umfjöllun. 
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2 Námsmat 
Hér á eftir er fjallað almennt um námsmat og svo hvernig námsmat birtist í Aðalnámskrá 

grunnskóla frá 2011 og í samfélagsgreinahlutanum frá 2013. Eftir það er rætt um 

áreiðanleika og réttmæti námsmats og svo hópviðmiðaðar og markmiðsmiðaðar mælingar. 

Leiðsagnarmat og lokamat kemur þar á eftir, svo sjálfsmat og jafningjamat auk heildræns 

námsmats. Þá verða skólastefnur Hafnarfjarðar og Reykjavíkur kynntar þar sem gagnasöfnun 

fór fram í þeim sveitarfélögum, auk rannsókna á námsmati.  

Námsmat felur í sér að kennarar safna gögnum á fyrir fram ákveðinn og kerfisbundinn 

hátt, túlka svo gögnin til að geta notað og miðlað niðurstöðunum. Framkvæmd námsmats fer 

eftir tilganginum og þess vegna getur matið orðið mismunandi (Harlen, 2000). Námsmat er 

framkvæmt til að greina nám og kennslu, fylgjast með framförum nemenda, gefa einkunnir, 

hvetja nemendur áfram og spá fyrir um afrek í framtíðinni (Marsh, 2009). 

Lokamat gefur upplýsingar í lok námstíma um árangur náms og kennslu. Þar kemur fram 

kunnátta eða árangur nemenda á viðfangsefni eða í námsáfanga (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 

2011). Vikuleg próf og skipulögð verkefni væri hægt að flokka sem formlegt námsmat. 

Óformlegt námsmat er óhjákvæmilegt, stöðugt í gangi og mjög gagnlegt (Marsh, 2009). 

Elísabet Valtýsdóttir (2010) nefnir sjálfsmat, jafningjamat, frammistöðumat og leiðsagnarmat 

sem dæmi um óformlegt námsmat. 

Leiðsagnarmat er notað til að skipuleggja og ákveða hvaða stefnu skuli taka í náminu. Því 

er ætlað að styðja við nemendur í námi, bæta árangur þeirra og vera upplýsandi um árangur, 

námsframvindu og framfarir nemenda. Foreldrar, stjórnendur og utanaðkomandi aðilar geta 

skoðað það til að meta stöðu nemenda (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Almennt gildir að því oftar sem metið er og því fjölbreyttari sem námsmatsaðferðir eru 

þeim mun upplýstari er kennarinn um þær einkunnir sem nemendur eiga að fá. 

Námsmatsgögn geta til dæmis gefið til kynna að nemendur hafi ekki skilið fyllilega ákveðinn 

námsþátt eða ferli eða að efnið sem var kynnt fyrir nemendum sé of erfitt eða of auðvelt 

fyrir þann ákveðna hóp (Marsh, 2009). 

Stiggins, Arter, Chappuis og Chappuis (2007) tilgreina fimm lykla að vönduðu námsmati. 

Þessir lyklar eiga að stuðla að því að nemendur öðlist færni í að stjórna eigin námi. Þessir 

lyklar eru: að finna út tilgang námsmatsins, setja fram skýr og vel skilgreind markmið, gott 

skipulag þar sem notast er við viðeigandi námsmatsaðferðir, árangursrík miðlun niðurstaðna 

til nemenda sem á sér stað stuttu eftir að mat fór fram og þátttaka nemenda í ferlinu.  
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2.1 Námsmat í aðalnámskrá grunnskóla  

Í aðalnámskrá er lögð áhersla á að mat á nemendum sé reglubundinn þáttur í skólastarfi, það 

nýtist kennurum við að hjálpa nemendum að setja sér markmið, aðstoða þá sem þurfa á því 

að halda og við að skipuleggja áframhaldandi nám og kennslu. Þar er tekið fram að þær 

kröfur sem gerðar eru til nemenda í náminu og þær leiðir sem fara á til að athuga hvort 

nemendur uppfylli viðmið eigi að koma fram í skólanámskrá í formi hæfniviðmiða og 

umsagna um námsmat. Það námsmat sem fram fer á að vera réttmætt, áreiðanlegt, 

óhlutdrægt og sanngjarnt (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Þekking, leikni og hæfni eru lykilhugtök í aðalnámskrá grunnskóla. 

Hugtakið hæfni felur í sér þekkingu og leikni og er samofið 

siðferðislegum viðhorfum nemenda. Nám í grunnskóla þarf að taka til 

allra þessara þátta þar sem tekið er mið af aldri og þroska nemenda 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Í aðalnámskránni er sett fram lykilhæfni og viðmið fyrir mat í grunnskóla í fimm liðum 

sem gilda fyrir öll námssvið. Þessir flokkar eru tjáning og miðlun, skapandi og gagnrýnin 

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

Þjálfa á nemendur í lykilhæfni og hæfniviðmiðum sem tengjast henni á öllum námssviðum 

frá því að nemendur hefja nám í grunnskóla og þangað til þeir ljúka námi þar. Við það þjálfast 

nemendur í hæfni sem býr þá undir að taka þátt í þjóðfélaginu sem við búum í. Við lok 

grunnskóla er lykilhæfni metin af öllum kennurum nemandans og þegar það á við af 

nemandanum sjálfum. Hver og einn grunnskóli á að setja fram matsviðmið við lok grunnskóla 

fyrir námsgreinar, námssvið og lykilhæfni. Matsviðmið lýsir skilgreindri hæfni sem nemandi 

þarf að kunna eða hafa á valdi sínu við lok grunnskóla (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011). 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er gert ráð fyrir töluverðri áherslu á leiðsagnarmat. 

Til að kennarar geti sinnt leiðsagnarmati þurfa markmið og hæfniviðmið námsins að vera 

skýr svo að hægt sé að hjálpa nemendum að meta sjálfa sig á raunhæfan hátt. Nemendur og 

kennarar skoða saman hver markmið nemenda eiga að vera. Hvernig miðar í átt að 

markmiðunum, hvort þeim hafi verið náð og hvort þurfi að setja ný markmið. Með öðrum 

orðum þá þurfa nemendur að velta sínu eigin námi fyrir sér með aðstoð kennara (mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

2.2 Samfélagsgreinar — námsmat og áherslur þess  

Í samfélagsgreinahluta Aðalnámskrár grunnskóla (2013) nær yfirheitið samfélagsgreinar nú 

yfir fleiri námsgreinar og námsþætti en áður. Þær greinar sem falla undir samfélagsgreinar 

eru saga, landafræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni og heimspeki ásamt 
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siðfræði. Þær byggja á fræðigreinum eins og félagsfræði, mannfræði og hugvísindum. 

Undirgreinarnar eru allar settar undir samfélagsgreinar í aðalnámskránni og er það skólanna 

að skipta greinunum upp eftir því sem hentar.  

Í samfélagsgreinum er markmið námsmats að meta hæfni og framfarir nemenda auk þess 

að hvetja nemendur til náms. Tilgangur þess er að leiðbeina nemendum í gegnum námið og 

hjálpa þeim þannig að ná markmiðum sínum. Námsmatið þarf að vera fjölbreytt, 

nemendamiðað og endurspegla áherslur í kennslu og sem flestum námsþáttum (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Samfélagsgreinar eiga að efla skilning nemenda á hugmyndum og hugsjónum sínum sem 

svo tengjast viðhorfum til umhverfis, auðlinda, menningar og sögu. Áhersla er lögð á að 

nemendur geti tjáð sig og hlustað á aðra til að þeir geti mótað afstöðu sína út frá rökum. 

Einnig er lögð áhersla á að kenna lýðræðisleg vinnubrögð og að nemendur geti sett sig í spor 

annarra auk þess að þjálfa þá í að sjá fyrir afleiðingar af gjörðum sínum fyrir þá sjálfa, 

þjóðfélagið og umhverfið (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Til þess að nemendur geti sýnt hæfni í innihaldsríkum samskiptum við aðra þarf að gefa 

þeim tíma til að þroska með sér þann hæfileika en í því felst menntagildi 

samfélagsgreinanna. Þessi hæfni tengist þremur þáttum: í fyrsta lagi að vera í tengslum 

innan fjölskyldunnar en þá eru tengslin þegar mótuð, í öðru lagi að vera í tengslum við sjálfan 

sig og í þriðja lagi að mynda ný tengsl í hvers kyns félagslífi og þar með í breytilegum 

aðstæðum. Tengingu þessara róta og menntagildis samfélagsgreina er hægt að sýna fram á 

með eftirfarandi hætti við skiptingu hæfniviðmiðanna. Í fyrsta lagi er það hæfni nemanda til 

að skilja veruleikann sem hann kom inn í við fæðingu og byggir á þeirri reynslu sem hann 

hefur orðið fyrir. Samfélagsgreinunum er ætlað að styrkja þessa hæfni og auka við 

reynsluheim nemandans. Í öðru lagi er hæfni nemanda til að átta sig á sjálfum sér, það byggir 

á því hvað honum finnst um sig sjálfan. Samfélagsgreinunum er ætlað að efla hugarheim 

nemandans. Í þriðja lagi er hæfni nemanda til að tengjast öðrum og þróa þau tengsl áfram en 

það byggir á þeim félagsskap sem hann hefur tækifæri til að taka þátt í. Til þess að stuðla að 

þessu er samfélagsgreinunum ætlað að efla nemendur til þess að taka þátt í sínum 

félagsheimi með þeim gildum og reglum sem þar gilda (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Kennsla, nám og námsmat eiga að mynda eina heild og sett eru fram matsviðmið eftir 

námsgrein, námssviði og lykilhæfni sem nemendur eiga að hafa náð við lok 10. bekkjar. 

Námsmat í samfélagsgreinum á að vera reglulegt, fjölbreytt og sanngjarnt til að það geti 

gefið heildstæða mynd af hæfni nemenda. Auk þess þarf það að byggja á traustum og 

fjölbreyttum gögnum. Tilgangur námsmats í samfélagsgreinum er að aðstoða nemendur við 

að ná markmiðum sínum með því að vita hvar nemendur eru staddir og leiðbeina þeim út frá 
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þeim upplýsingum um frekara nám. Tilgangur námsmats í samfélagsgreinum er ekki einungis 

að meta hæfni nemenda heldur einnig framfarir þeirra í náminu (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Leiðsagnarmat í samfélagsgreinum hjálpar nemendum að hafa eitthvað um það að segja 

hvað þeir læra og hvernig. Í leiðsagnarmati er lögð áhersla á að kennarar og nemendur velti 

reglulega fyrir sér náminu til þess að ákveða hvert eigi að stefna, að hægt sé að setja sér 

markmið og ákveða hvernig á að nálgast markmiðin (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). 

Það er mikilvægt að nemendur viti til hvers er ætlast af þeim, hvernig þeir eru metnir og 

að endurgjöf sé lýsandi. Lögð er áhersla á þemanám, heimildavinnu og vettvangsferðir. 

Mikilvægt er að nemendur taki þátt í námsmatinu og þá er til dæmis hægt að notast við 

sjálfsmat eða/og jafningjamat (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Hæfniviðmiðum samfélagsgreina er skipt í þrennt. Í fyrsta lagi er reynsluheimur sem 

byggist á umhverfi, samfélagi, sögu og menningu auk hæfni nemenda til að skilja 

veruleikann. Í öðru lagi er hugarheimur sem tengist sjálfsmynd nemenda og hæfni þeirra til 

að átta sig á sjálfum sér og öðrum. Loks er það félagsheimur sem tengist samskiptum og 

hæfni nemenda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra. Með hæfniviðmiðum er reynt að 

mæta áhersluþáttum í grunnskólalögum og aðalnámskrá (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Matsviðmið eru sett fram í aðalnámskrá fyrir námsgreinar, námssvið og lykilhæfni. 

Matsviðmiðin gefa til kynna hversu vel nemandi hefur náð valdi á ákveðinni hæfni. Þau eiga 

við um 10. bekk og eru hönnuð til að styðja við námsmat í lok grunnskóla. Notast er við 

bókstafskvarðann A, B, C, D. Til að auka áreiðanleika og réttmæti í mati er hægt að nota 

hæfniviðmiðin til að athuga hvort matsviðmiði hafi verið náð (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

2.3 Áreiðanleiki og réttmæti námsmats 

Í aðalnámskrá kemur fram að skýr viðmið auki áreiðanleika og réttmæti námsmats. Til þess 

að kennarar geti sett skýr viðmið þurfa þeir að gera sér grein fyrir því hvað þeir eru að meta 

hverju sinni og velja matsþætti sem henta vel hæfniviðmiðum, námsefni og 

kennsluaðferðum. Til þess að nemendur skilji viðmiðin geta kennarar undirbúið lýsingu eða 

jafnvel sýnt þeim dæmi um vel unnin verkefni. Mikilvægt er að kennarar séu vakandi yfir 

atriðum sem geta skekkt niðurstöðurnar og hafi skýrar leiðbeiningar um námsmatsaðferðir, 

úrvinnslu og túlkun gagnanna (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 
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Harlen (2000) segir að áreiðanleiki sé notaður til að lýsa nákvæmi í prófniðurstöðum, það 

er að segja að ef matið væri endurtekið ættu mælingarnar tvær að samræmast hvor annarri. 

Harlen segir einnig að áreiðanleiki í einföldum verkefnum sé meiri en í flóknum verkefnum.  

Réttmæti segi til um að hvaða leyti matið endurspeglar það sem ætlunin var að mæla. 

Það er ekki hægt að segja að próf séu góð eða slæm án þess að vísa til notagildis fyrir 

ákveðinn hóp. Þess vegna er talað um réttmæti og áreiðanleika prófniðurstaðna en ekki 

prófanna sjálfra (Amalía Björnsdóttir, 1999). 

2.3.1 Hópviðmiðaðar og markmiðsmiðaðar mælingar 

Góð dæmi um hópviðmiðað próf eru samræmd próf eins og þeim var beitt á tímabili á 

síðustu öld með normaldreifðum atriðum. Í rannsókn Rúnars Sigþórssonar (2008) kom í ljós 

að kennarar virðast líta á niðurstöður úr samræmdum prófum sem dóm um faglega hæfni 

sína þó að niðurstöður samræmdu prófanna séu að talsverðu leyti utan þeirra áhrifasviðs. 

Ýmislegt í rannsókn Rúnars benti til þess að samræmdu prófin hafi ekki endurspeglað 

efnisþætti aðalnámskrár grunnskóla. Þess vegna eigi ályktanir sem dregnar eru af 

niðurstöðum þeirra margar hverjar ekki rétt á sér. Kennarar telja mikilvægt að nemendur nái 

árangri á samræmdum prófum og laga kennslu sína að því sem þeir telja að nemendur þurfi 

að læra til að standa sig á prófunum. Þetta veldur því að kennarar ganga oft þvert gegn eigin 

kennsluhugmyndum og getur orðið til þess að starf þeirra einkennist af ósjálfstæðri 

fagmennsku, kennarastýrðri miðlun og einkunnamiðuðu lokamati (Rúnar Sigþórsson, 2008). 

Hópviðmiðað mat gefur okkur greinandi gögn um frammistöðu nemenda en segja ekkert um 

möguleika og viðhorf ákveðinna nemenda (Marsh, 2009).  

Í markmiðsmiðuðum mælingum er upplýsinga aflað um frammistöðu nemenda í 

sambandi við fyrri frammistöðu þeirra frekar en í tengslum við frammistöðu annarra 

nemenda. Þegar hæfniviðmiðið fyrir ákveðið verkefni hefur verið skilgreint (viðmiðunin) þá 

er gert ráð fyrir því að nemandinn muni halda áfram þangað til markmiðinu er náð. 

Vandamálið liggur í því að skilgreina markmiðin (Marsh, 2009). Áherslur í Aðalnámskrá 

grunnskóla 2013 gera ráð fyrir því að námsmat sé líka af þessum toga eins og til dæmis með 

leiðsagnarmati en sé ekki einungis byggt á hópviðmiðuðum mælingum eins og samræmd 

próf.  

2.4 Leiðsagnarmat og lokamat  

Við getum hugsað um allt námsmat þannig að það falli í annan af tveimur flokkum, 

leiðsagnarmat (e. assessment for learning) og lokamat (e. assessment of learning) (Black og 

Wiliam, 1998). Kennarar notast oft bæði við leiðsagnarmat og lokamat (Stiggins o.fl., 2007). 
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Mikilvægur munur á milli lokamats og leiðsagnarmats liggur ekki í því hvernig gögnunum er 

safnað heldur hver tilgangurinn er með námsmatinu (Harlen, 2000).  

2.4.1 Leiðsagnarmat 

Tilgangur leiðsagnarmats er að bæta nám nemenda á meðan það á sér stað og á meðan 

nemendur hafa enn tíma til að bæta sig áður en lokamat fer fram. Leiðsagnarmat getur 

virkað hvetjandi á nemendur og átt þátt í því að þeir bæta sig (Stiggins o.fl., 2007). Matið 

þarf að miðast við námið og kennsluna en ekki bara námsefnið. Þegar nemendur fá að taka 

þátt í námsmatinu eykur það ábyrgð þeirra á eigin námi og hvetur þá til að meta bæði sínar 

sterku og veiku hliðar (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010). 

Black, Harrison, Lee, Marshall og Wiliam (2003) benda á að leiðsagnarmat geti nýst 

kennurum, þau tala um fjórar aðferðir sem kennarar geta tekið upp til þess að tileinka sér 

leiðsagnarmat. Það eru umræður (e. questioning), endurgjöf (e. feedback), sjálfsmat (e. self-

assessment) og að deila viðmiðum sem notuð eru (e. sharing criteria). Í yfirgripsmikilli 

safngreiningu þar sem skoðaðar voru 250 heimildir sýndu niðurstöðurnar að þegar 

leiðsagnarmat er styrkt hefur það oft mjög jákvæð áhrif á nám nemenda (Black og Wiliam, 

1998). Black o.fl. (2003) skoðuðu reynslu kennara af leiðsagnarmati og samkvæmt því 

breyttist afstaða kennaranna gagnvart nemendum. Kennararnir sáu að ef nemendur fengu 

viðeigandi hjálp og stuðning þá bjuggu þeir ekki einungis yfir afmarkaðri hæfni. Nemendur 

fóru frá því að vera vanvirkir viðtakendur í það að vera virkir nemendur. 

Kennarar geta til dæmis notast við dæmi eða módel um það hvað telst vera góð vinna og 

hvað telst vera slæm vinna. Til þess að nemendur geti gert sér grein fyrir því hvar þeir standa 

í náminu þurfa kennarar að gefa þeim reglulega og lýsandi endurgjöf auk þess að kenna 

nemendum að meta sjálfa sig og sín eigin markmið. Til að nemendur geti lokað gatinu þarna 

á milli, það er á milli þess hvar þeir standa í náminu og markmiða sinna, þurfa kennarar að 

búa til kennslustundir sem einblína á ákveðna þætti, kenna nemendum að skoða efnið eftir 

á, hvetja nemendur til sjálfskoðunar og leyfa þeim að skrá niður og deila námi sínu (Stiggins 

o.fl., 2007).  

Góða endurgjöf er hægt að skilgreina þannig að hún styrkir hæfni nemenda til að stjórna 

sjálfir sinni eigin frammistöðu. Samkvæmt Nicol og Macfarlane-Dick (2006) einkennist góð 

endurgjöf af því að hún hjálpar til við að skýra fyrir nemendum hvað góð frammistaða er, ýtir 

undir sjálfsmat í námi, gefur nemendum góðar upplýsingar um nám þeirra, hvetur til samtala 

á milli kennara og jafningja um námið, hvetur til jákvæðrar hvatningar og sjálfstrausts, hvetur 

til tækifæra til að loka gatinu á milli núverandi frammistöðu og þeirra markmiða sem 

nemendur stefna að. Einnig gefur endurgjöf nemenda kennurum upplýsingar sem geta 

hjálpað til við að móta kennsluna (Nicol og Macfarlane-Dick, 2006). 



18 

Ef kennarar fylgja mati eftir með því að gefa nemendum frekari leiðbeiningar má mat ekki 

vera einhvers konar tilraun þar sem það er nú eða aldrei sem skiptir máli. Nemendur verða 

að fá annað tækifæri til að sanna sig (Guskey, 2003). 

2.4.2 Lokamat 

Við lokamat skiptir mestu að kennarar meti það sem til var ætlast samkvæmt 

hæfniviðmiðum, fullvissi sig um að matsniðurstöður séu byggðar á traustum gögnum og noti 

fjölbreyttar aðferðir við söfnun gagna til þess að veita nemendum, foreldrum þeirra og 

skólanum sem bestar upplýsingar um stöðu þeirra (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). 

Hefðbundið námsmat eru öll próf þar sem svarið er annaðhvort rétt eða rangt þannig að 

hægt er að telja svörin og fá út heildareinkunn. Rétt eða rangt svar kemur til dæmis fram í 

krossaprófum og rétt/rangt-fullyrðingum. Þessi próf gefa kennurum takmarkaða mynd af 

kunnáttu og hæfni nemenda (Elísabet Valtýsdóttir, 2010). Lokamat gefur kennurum 

vísbendingu um ákveðna færni. 

Lokamat er lokamarkmið kennslu. Að lokum þurfa kennarar, nemendur og forráðamenn 

og fl. að vita hvort að nemendur hafi náð markmiðum aðalnámskrár og þeim markmiðum 

sem stefnt var að með náminu (Marsh, 2009). Einkunnir nemenda eru til dæmis oft skoðaðar 

við inntöku í menntaskóla og háskóla. Lokamat dregur saman og gefur til kynna hvar hver 

nemandi stendur á þeim tíma. Það dregur saman það nám sem hefur átt sér stað á þeim 

tíma og er notað til að gefa foreldrum, nemendum og öðrum kennurum upplýsingar um 

stöðuna. Hægt er að meta oft, til dæmis með vikulegum prófum eða í enda annarinnar eða 

vetrarins (Harlen, 2000). Prófin gefa oft ekki góða heildarsýn á nemendur og kunnáttu þeirra 

og hæfni (Elísabet Valtýsdóttir, 2010).  

2.5 Sjálfsmat og jafningjamat 

Sjálfsmat sem er vel tengt námsmarkmiðum er mikilvægur þáttur í leiðsagnarmati. Sjálfsmat 

er þegar nemandi metur sjálfan sig og/eða verk sín á gagnrýninn hátt út frá þeim 

markmiðum sem verið er að reyna að ná (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008). 

Sjálfsmat (e. self-assessment) og jafningjamat (e. peer-assessment) hefur þróast til að 

bæta leiðsagnarmat með góðum árangri (Black og Wiliam, 1998). Skortur á áreiðanleika og 

traustu mati er ekki stærsta vandamálið við þessa matsaðferð. Það hefur komið í ljós að 

nemendur eru oftast hreinskilnir og áreiðanlegir í mati sínu á sjálfum sér og öðrum, þeir geta 

verið of harðir við sjálfan sig í eins mörgum tilfellum og þeir eru of linir. Vandamálið við 

sjálfsmat er að nemendur geta aðeins metið sjálfan sig ef þeir hafa nægilega skýra mynd af 

markmiðunum sem þeir eiga að ná með námi sínu. Því miður hafa margir nemendur ekki 
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skýra mynd af markmiðum sínum. Það þarf mikla og viðvarandi vinnu til að komast yfir það 

mynstur þar sem nemendur eru mataðir og óvirkir. Þegar nemendur fá þessa yfirsýn ná þeir 

meiri árangri. Þegar kennarar ræða við nemendur verða þeir að passa upp á að búast ekki við 

einhverju fyrir fram gefnu svari sem nemandinn á að komast niður á. Ef kennarar passa ekki 

upp á þetta geta nemendur fengið þau skilaboð að það sé ekki ætlast til að þeir hugsi sjálfir 

(Black og Wiliam, 1998). 

Þegar nemendur og bekkjarfélagar þeirra taka þátt í sjálfsmati og jafningjamati eru þeir 

sjálfir að taka þátt í námsmatinu. Þegar nemendur taka þátt í þessu mati eykst skilningur 

þeirra á matinu og þeir sjá hvernig námið og námsmatið tengjast. Námsmatið verður 

áhugaverðara fyrir nemendur og það hjálpar nemendum að sjá hvernig þeir geta bætt sig. 

Matið verður hluti af náminu sjálfu. Sjálfsmat virkjar nemendur til ábyrgðar á námi sínu. Með 

sjálfsmati á eigin vinnu skilja nemendur betur tilgang námsins. Kennarar fá að heyra raddir 

nemenda og fá þannig mikilvægar upplýsingar um nám þeirra og eigin kennslu. Jafningjamat 

virkjar nemendur til þátttöku og ábyrgðar. Það eykur við endurgjöfina sem verður betri og 

tekur tillit til fleiri sjónarhorna en kennarans. Jafningjamat veitir nemendum mikilvæga 

þjálfun í tjáningu, samstarfi og þeir læra að gagnrýna á uppbyggilegan hátt (Elísabet 

Valtýsdóttir, 2010). 

2.6 Heildrænt námsmat 

Námsmat þarf að vera fjölbreytt og í samræmi við kennslu. Þannig er hægt að meta flesta 

matsþætti í náminu. Til að fá yfirsýn yfir vinnu, ástundun, vinnubrögð, virkni, framfarir og 

félagsfærni nemenda getur verið gott að láta þá gera möppu eða vinnubók þar sem þeir 

safna saman verkefnum og úrlausnum (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Rauntengt námsmat (e. authentic assessment) er skylt óhefðbundnu námsmati (e. 

alternative assessment). Óhefðbundið námsmat er mat sem fer ekki fram með  skriflegu 

prófi. Heildrænt námsmat samanstendur af mun meiru en því sem mælt er með stöðluðum 

prófum og jafnvel venjulegum skólaprófum sem kennarar semja (Marsh, 2009).  

Heildrænt námsmat felur í sér að nemendur kljáist við verkefni með raunverulegri 

þýðingu og merkingu sem eiga erindi við nemendur. Námsmatið snýst um raunveruleg 

viðfangsefni. Viðfangsefnin eiga að reyna á hugsun og víðtæka þekkingu. Nemendur eiga að 

vita hvað er lagt til grundvallar matinu, með því er gefið til kynna að hverju er keppt hverju 

sinni en aðalatriðið er að mæla ekki alla með sömu mælistikunni (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999). 

Stór hluti af heildrænu námsmati er notkun námsmappa (e. portfolios). Ástæða þess er sú 

trú að það sem sé mikilvægast í námi nemenda sé skynjun þeirra á því. Heildrænt námsmat 

leggur áherslu á einstaklingsnámskrá þar sem kennarinn hjálpar nemendum að bera kennsl á 
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það sem þeir hafa áhuga á og kemur með tillögur að því hvernig nemendur geta dýpkað og 

breikkað sitt eigið áhugasvið (Marsh, 2009). Námsmöppur henta vel í samskiptum við 

foreldra. Þær er hægt að nota til að hefja umræður á foreldrafundum og til að kynna 

skólastarfið (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Ef nemendur taka þátt í námsmati má vænta þess að þeir skilji betur hvers er ætlast til af 

þeim. Með sjálfsmati aukast líkurnar á því að nemendur geri sér grein fyrir sterkum og 

veikum hliðum hjá sér. Sjálfsmat getur útvegað kennurum upplýsingar um nemendur sem 

þeir geta ekki fengið með öðrum hætti. Einnig má nefna viðhorfskannanir sem leið fyrir 

kennara til að kanna hug nemenda sinna gagnvart ákveðnum viðfangsefnum, námsefni og 

skipulagi (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Marklistar eða viðmiðunartöflur (e. scoring rubrics) eru skyldar heildrænu námsmati. 

Kennarar skilgreina af nákvæmni þær kröfur sem gerðar eru og hafa þær svo til hliðsjónar við 

mat á úrlausnum eða frammistöðu. Marklistar geta auðveldað kennurum námsmatið, 

auðveldað þeim að gera nemendum grein fyrir því til hvers er ætlast og á hverju mat þeirra 

byggir. Marklistarnir geta einnig stuðlað að auknu samræmi í mati bæði hjá einstaka kennara 

og á milli kennara (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Með frammistöðumati notast kennarar við skipulegar athuganir til þess að fylgjast 

markvisst með öllum nemendum. Mikilvægt er að skrá hjá sér á skipulegan hátt það sem á að 

meta hverju sinni. Athuganirnar eiga sér stað oft og reglulega, kennari skoðar nemendur í 

mismunandi aðstæðum og matið byggir á mörgum þáttum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Löng 

hefð er fyrir frammistöðumati í verklegum greinum en það á jafn vel heima í 

tungumálakennslu til að meta flókna færni eins og tal og ritun (Elísabet Valtýsdóttir, 2010). 

2.7 Samantekt 

Með tilkomu almenna hlutans frá 2011 og greinasviðahlutans frá 2013 hafa flestir kennarar 

þurft að endurhugsa námsmatið hjá sér upp á nýtt. Þar eru breyttar áherslur í námsmati þar 

er lögð aukin áhersla á fjölbreytt námsmat og leiðsagnarmat. Það að námsmat sé réttmætt 

og áreiðnalegt  er ennþá mikilvægt þó svo að nú sé mögulega hægt að tala um leiðsagnarmat 

og lokamat. Einnig er mikilvægt að það myndi eina heild og að það sé samfella í námi, 

kennslu og námsmati. Það getur reynst þrautin þyngri fyrir kennara að halda utan um 

sanngjarnt námsmat sem hæfir nemendum, metur hæfni þeirra og tekur tillit til allra þeirra 

þátta sem geta haft áhrif á það. Námsmat getur haft mikil áhrif á nemendur, námsgengi 

þeirra og sjálfsöryggi en með því að hafa skýr markmið og láta nemendur vita að hverju er 

stefnt ætti að nást að lágmarka neikvæð áhrif námsmats. Ef kennarar halda uppi fjölbreyttu 

námsmati ætti það að sýna getu nemenda í betra ljósi en ef kennarar styðjast eingöngu við 
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lokamat og samræmd próf til að skoða hæfni og getu nemenda. Hæfileg blanda af 

leiðsagnar- og lokamati ætti að ganga vel ásamt fjölbreyttu námsmati.  
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3 Námsmat í skólastefnum 

3.1 Skólastefna Hafnarfjarðar og menntastefna Reykjavíkur 

Í ljósi þess að gagnasöfnun þessarar rannsóknar fór fram í Hafnarfirði og Reykjavík verður hér 

gerð grein fyrir skólastefnum þessara tveggja sveitarfélaga með áherslu á að fjalla um hvað 

stefnurnar segja um námsmat. 

3.1.1  Skólastefna Hafnarfjarðar 

Í Hafnarfirði eru átta grunnskólar. Barnaskóli Hjallastefnunnar er einkarekinn og 

Hafnarfjarðarbær rekur sjö grunnskóla. Skólastefna Hafnarfjarðar var gefin út árið 2005 og 

hana átti að endurskoða innan þriggja ára. Endurmatið stóð yfir allt árið 2008. Ákveðið var að 

gera ekki grundvallarbreytingu á skólastefnunni heldur breyta einstaka atriðum í samræmi 

við þróun og áherslubreytingar sem höfðu átt sér stað frá því að hún kom fyrst út 

(Hafnarfjarðarbær, 2009). Endurskoðun á nýrri skólastefnu er nú í gangi og á henni að ljúka á 

vormánuðum 2020. 

Markmið skólastefnunnar er að draga fram áhersluatriði í uppeldi og menntun sem talin 

eru mikilvæg. Tilgangur skólastarfs er að nemendum líði vel og séu hamingjusamir 

(Skólastefna Hafnarfjarðar, 2009). Leiðarljós og meginatriði í skólastefnu Hafnarfjarðar er að 

nemendur hafi aðgang að alhliða menntun sem hæfir hverjum og einum. Viðfangsefni þurfa 

að vera fjölbreytt og þannig úr garði gerð að þau hæfi þroska og áhuga nemenda. 

Skólastarfið á að einkennast af góðum samskiptum sem fara fram í öruggu og hvetjandi 

umhverfi. Væntingar til nemenda eru að þeir sýni góða ástundum og námsárangur og að allir 

séu meðvitaðir um eigin ábyrgð, réttindi og skyldur sínar. 

Taka á tillit til þess að nemendur læra ekki allir á sama máta. Þeir þurfa að beita 

mismunandi skynfærum þegar þeir læra. Kennsla á að leitast við að mæta þörfum 

einstaklinga sem hafa sett sér sín eigin námsmarkmið með tilliti til skólanámskrár. Nemendur 

eiga að læra að skipuleggja námið sitt og meta árangur sinn. Kennsluhættir eiga að vera 

fjölbreyttir og sveigjanlegir þar sem áhersla er lögð á fjölbreytt námsmat. Auka á áherslu á 

markmiðasetningu og árangursviðmið. Nemendur eiga að fá hvatningu til ástundunar og 

framfara. Hæfileikar nemenda eiga að njóta sín á sem flestum sviðum. 

Í skólastefnu Hafnarfjarðar (2009) er viðauki þar sem er fjallað um orðskýringar og 

hugtök. Þar segir að námsárangur sé notaður í víðum skilningi. Námsárangur megi ekki skoða 

með þröngum skorðum þar sem hann er eingöngu skilgreindur út frá prófárangri.Talið er 

mikilvægt að þróa fjölbreyttar námsmatsleiðir þannig að námsmatið sé bæði hlutlægt, 

huglægt og sanngjarnt. Námsmatið þarf að vera sanngjarnt auk þess sem það þarf að sýna 

raunverulegan námsárangur í skólastarfi.  
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3.1.2 Menntastefna Reykjavíkur 

Í Reykjavík eru 36 grunnskólar auk sjö sjálfstætt starfandi grunnskóla. Í byrjun ársins 2017 

hófst vinna við menntastefnu Reykjavíkurborgar sem gildir til ársins 2030. Vinnan var bæði 

þverfagleg og þverpólitísk og var nemandinn sjálfur miðja þeirrar vinnu. Menntastefna 

Reykjavíkurborgar var unnin með samvinnu við skólasamfélagið og leitað var eftir ráðgjöf 

færustu sérfræðinga bæði innanlands sem og utan landsteinanna. Almenningur gat einnig 

komið að stefnumótuninni í gegnum samráðsvef Reykjavíkurborgar sem ber nafnið Betri 

Reykjavík. Menntastefna Reykjavíkurborgar er byggð á grunngildum sem koma fram í 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Reykjavíkurborg, 2019). Einnig ber hún sterkan keim af 

aðalnámskrám leik- og grunnskóla og núverandi stefnu Skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar. Menntastefna Reykjavíkurborgar samanstendur af fimm 

grundvallarþáttum: félagsfærni, sjálfseflingu, læsi, sköpun og heilbrigði.  

Þegar grundvallarþættirnir eru skoðaðir í sambandi við námsmat þá virðist sem það 

tengist helst tveimur þáttum. Í sjálfseflingu kemur meðal annars fram að nemandinn þurfi að 

vita hverjir styrkleikar og veikleikar sínir eru og að nemandinn geti sett sér markmið og fylgt 

þeim eftir. Þarna er orðið námsmat ekki sagt berum orðum en til þess að nemandinn fái 

vitneskju um styrkleika sína og veikleika þá má meðal annars nota námsmat. Til þess að vita 

hvort nemendur hafi náð markmiðum sínum þarf einhvers konar námsmat að koma til. 

Sköpun er talinn vera grundvallarþáttur í námsmati. Þegar áskoranir eru fjölbreyttar, 

spurningar opnar, lausnir margar og áhersla lögð á framkvæmd og sýnileika hennar þurfa 

nemendur að beita sköpun við úrlausn á verkefnum. 

3.2 Samantekt 

Skólastefna Hafnarfjarðar er afar metnaðarfull og þar kemur fram að nám, kennsla og 

námsmat fléttast mikið saman og að þar eigi að myndast nokkurs konar heild. Mikið er lagt 

upp úr því að nemendur læri eitthvað með námi sínu og að þeir setji sér metnaðarfull 

markmið. Þegar talað er um að nemendur setji sér sín eigin markmið og vinni að því að ná 

þeim þá er samhljómur með því og leiðsagnarmati. Skólastefnan er mjög opin þegar kemur 

að því að tilgreina hvernig námsmat eigi að fara fram. Það gefur kennurum svigrúm til að fara 

sínar eigin leiðir og vinna að fjölbreyttu námsmati.  

Menntastefna Reykjavíkurborgar er mjög umfangsmikil og það komu margir að gerð 

hennar, bæði sérfræðingar, skólar og almenningur. Talað er um að nemendur setji sér 

markmið og fylgi þeim eftir. Það kemur einnig fram í skólastefnu Hafnarfjarðar og rímar vel 

við leiðsagnarmat. Menntastefna Reykjavíkurborgar er sem áður segir metnaðarfull en um 

leið mjög víð og opin. Ekki var hægt að sjá að orðið námsmat kæmi fyrir en eins og með 

skólastefnu Hafnarfjarðarbæjar þar sem ekki kemur fram hvernig námsmat eigi að fara fram 
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þá ættu þessar stefnur að vera kennurum hvatning til að prófa sig áfram og nota fjölbreytt 

námsmat sem er í takt við nemandann sjálfan. 
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4 Rannsóknir á námsmati 
Hér á eftir verður farið yfir nýlegar rannsóknir sem gerðar hafa verið á námsmati á Íslandi, 

bæði þar sem það er aðalviðfangsefnið eða hluti af stærri rannsókn. Einnig er fjallað um 

TALIS rannsóknirnar og þær rannsóknir sem lúta að leiðsagnarmati. Að lokum er fjallað um 

mun á námsmati eftir bekkjum og samantekt.  

4.1 Námsmat í íslenskum rannsóknum 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar sem varpa ljósi á hvernig námsmati sé háttað í 

íslenskum skólum og gerð verður grein fyrir þeim helstu í þessum kafla. Engin þeirra snýr 

sérstaklega að námsmati í samfélagsfræði. 

Rannsóknin Starfshættir í grunnskóla við upphaf 21. aldar segir frá íslenskri rannsókn sem 

náði til 20 grunnskóla af þeim 175 sem er að finna á Íslandi. Skólarnir voru í fjórum 

mismunandi sveitarfélögum og náði rannsóknin til 17% grunnskólanemenda á landinu öllu og 

voru kennarar 830 talsins. Gagnasöfnun fór fram frá hausti 2009 fram til vors 2011. 

Gagnaöflun fór fram með spurningakönnunum, viðtölum og vettvangsathugunum. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða kennsluhætti, undirbúning kennara og samstarf þeirra, 

heimanám, námsmat og þróunarstarf (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur 

Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). Hér verður þó einungis sjónum beint að 

námsmatshluta rannsóknarinnar. 

Í rannsókninni var skoðað hvernig námsmati væri háttað, hver viðhorf kennara væru og 

hvaða aðferðum væri helst beitt við námsmat. Niðurstöðurnar voru skoðaðar eftir aldri 

nemenda og eftir einkennandi kennsluháttum í skólunum. Skólunum var skipt í þrjá flokka. 

Fyrsti flokkurinn eru bekkjarkennsluskólar, annar flokkurinn teymiskennsluskólar og þriðji 

flokkurinn voru þeir skólar sem voru með blandaða kennsluhætti. Svarhlutfall í 

spurningakönnuninni sem lögð var fyrir kennara var 80–93%. Niðurstöður í rannsókninni 

voru einungis settar fram ef þær voru tölfræðilega marktækar. Í ljós kom að í mörgum 

skólanna var námsmat í endurskoðun. Áhersla virtist vera á fjölbreytt námsmat sem fer fram 

jafnt og þétt yfir allt árið og mikill munur reyndist á vægi prófa eftir skólum. Í þremur skólum 

fór fram faggreinakennsla á miðstigi og unglingastigi og þar voru próf talin vera helsta 

námsmatsaðferðin. Í einum af þessum skólum virtust kennarar ekki sáttir við þessa leið 

heldur virtist hún hafa verið ákveðin af skólastjórnendum. Í öðrum skóla reyndust próf vera 

meginnámsmatsaðferðin en þar náði faggreinakennsla ekki niður á miðstig (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014). 

Í viðtölum við kennara komu aðrar námsmatsaðferðir fram eins og námsmöppur og 

safnmöppur (einnig ferilmöppur eða verkmöppur). Í þær safna nemendur saman verkefnum 
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sínum yfir önnina eða árið. Alls sögðust 20% kennara nota námsmöppur oft. Í nokkrum 

skólanna höfðu kennarar prufað sig áfram með sjálfsmat og jafningjamat. Í mörgum skólanna 

stóð yfir þróun gát- og matslista til að nota við námsmat og var það hluti af þróunarverkefni í 

einum skólanna. Einn skólinn hafði byrjað að innleiða nemendasamtöl þar sem kennarinn 

ræddi einslega við hvern nemanda um nám, líðan og markmið (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 

2014).  

Í rannsókninni virtist sem meirihluti kennara væri all sáttur við sínar  námsmatsaðferðir 

og námsmat í skólanum almennt. Tvær námsmatsaðferðir af 14 sem spurt var um stóðu upp 

úr og það var mat á verkefnum og frammistöðumat í kennslustundum. Þar á eftir fylgdu 

kafla- eða hlutapróf og svo skrifleg próf. Í ljós kom að hjá eldri nemendum voru frekar notuð 

hluta- og kaflapróf, skrifleg lokapróf, heimapróf, samvinnupróf, munnleg próf og próf með 

hjálpargögnum. Þær aðferðir sem voru minna notaðar hjá eldri nemendum voru mat á 

frammistöðu í kennslustund, mat foreldra, námsmöppur, viðhorfskannanir og sjálfsmat 

(Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014).  

Þegar skólarnir voru skoðaðir eftir kennsluháttum kom í ljós að námsmöppur, sjálfsmat, 

jafningjamat, samvinnupróf, viðhorfskannanir, mat foreldra og mat kennara á frammistöðu 

nemenda var meira notað í teymiskennsluskólum en í bekkjarkennsluskólum. Í 

bekkjarkennsluskólum var frekar notast við kafla- og hlutapróf og skrifleg próf. Það voru 73% 

kennara sem sögðu að þeir hefðu áhuga á að nota einhverja námsmatsaðferð meira en þeir 

gerðu, mestan áhuga sýndu kennararnir á að nota sjálfsmat og jafningjamat, samvinnupróf, 

viðhorfskannanir og munnleg próf. Einnig töluðu margir um áhuga á að nota námsmöppur, 

leiðarbækur og mat foreldra meira. Flestar þessara aðferða má flokka sem óhefðbundið 

námsmat eða leiðsagnarmat. En þó vildu þrír af hverjum fjórum kennurum nota kafla- eða 

hlutapróf í sama mæli og áður (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Ekki var hægt að skoða 

niðurstöður eftir kennslugreinum þannig að ekki var hægt að skoða samfélagsgreinarnar 

einar og sér. 

Í rannsókn Ernu Ingibjargar Pálsdóttur (2007) sem gerð var til að leita þekkingar og 

skilnings á því hvernig námsmati væri háttað í íslenskum grunnskólum voru spurningalistar 

sendir á 472 kennara í 23 grunnskólum víðs vegar um landið. Skiluðu 65% svarenda listunum 

til baka. Rannsóknin beindist fyrst og fremst að því að skoða stefnu skóla í námsmati, 

megináherslur og fjölbreytni aðferða kennara við að meta stöðu og framfarir nemenda og 

hvernig þeir nýta niðurstöður til að leiðbeina nemendum og veita þeim upplýsingar um stöðu 

sína. Í greininni talar hún jafnt um kennara og leiðbeinendur. 

Um 70% kennara í rannsókn Ernu Ingibjargar voru sammála því að unnið væri að því að 

efla og bæta námsmat í þeirra skólum. Rúmlega helmingur kennaranna vildi meina að auka 

þyrfti áherslu á námsmat, 60% voru sammála því að skólinn hafi mótað og birt stefnu um 
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námsmat hjá sér en einungis helmingur taldi að opinber stefna skólans í námsmati væri skýr, 

59% kennara töldu að í stefnunni væri lögð áhersla á fjölbreyttar námsmatsaðferðir. Það 

voru alls 57% kennara sammála því að stefna skólans veitti kennurum fullt frelsi til að sinna 

sínu eigin námsmati. 

 Erna Ingibjörg (2007) vekur athygli á því að rúm 65% kennara með lengri starfsreynslu en 

20 ár telja námsmatsstefnu skólans skýra en aðeins 42% kennara sem eru með minna en 

fimm ára starfsreynslu. Námsmat virðist vera mismunandi eftir aldursstigum. Það eru helst 

kennarar sem kenna á eldri stigum sem eru með skrifleg próf að öllu eða miklu leyti. 

Kennarar á yngsta stigi og þeir kennarar sem kenna á fleiri en einu stigi leggja frekar áherslu 

á frammistöðumat.  

Það voru 82% kennara sem leggja áherslu á að meta þekkingu á námsefninu og helmingur 

kennara leggur áherslu á að meta hæfni nemenda. Einungis 13% kennara eru sammála því að 

nemendur taki þátt í að ákveða hvaða markmið séu lögð til grundvallar námsmatinu en 61% 

var því ósammála. Fáir svarenda virðast nota sjálfsmat, jafningjamat eða ferilmöppu. Þó 

virðast 70% kennaranna sammála um að sjálfsmat sé gagnleg aðferð og rúm 62% eru 

sammála því að ferilmappa sé gagnleg aðferð en einungis 39% eru sammála því að 

jafningjamat sé gagnleg námsmatsaðferð (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2007).  

 Í ljós kom einnig að samræmd próf virðast hafa stýrandi áhrif á námsmat kennara. 

Kennarar virðast einnig ekki leggja mikla áherslu á að vera oft með námsmat yfir önnina, 

þriðjungur lagði mat á nám nemenda einungis við annarlok, 40% lögðu mat á námið á eins til 

tveggja mánaða fresti, 15% á tveggja til þriggja vikna fresti og einungis 14% lögðu mat á nám 

nemenda vikulega. Flestir svarendur í rannsókninni nota tölur til að birta einkunnir eða 80%, 

þar á eftir var notast við umsagnir eða í tilviki 73% kennara, fjórðungur studdist við form 

bókstafa en þriðjungur sagðist veita upplýsingar í formi viðtala og örfáir notuðu gátlista. 

Þessar einkunnir byggja rúmur helmingur kennara að öllu eða miklu leyti á loka- eða 

áfangaprófum (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2007). 

Auður Torfadóttir (2005) fjallar meðal annars um námsmat í tungumálum og þá 

sérstaklega í enskunámi í grunnskóla. Hún lýsir áhrifum af hefðbundnu námsmati og 

stöðluðum prófum á enskukennsluna. Hún segir að í hefðbundnu prófi í ensku sitji nemendur 

einir við borð með blað og penna og leysi verkefni á blaðinu fyrir framan þá. Kennari eða 

prófdómari metur svo verk nemenda og þeim er gefin einkunn. Þá vill hún meina að munnleg 

próf séu ekki algeng. Hún bendir einnig á að stöðluð próf eins og samræmdu prófin í 10. bekk 

geti ekki prófað alla þætti sem nemendur fást við, skólanámsmatið komist mikið nær því að 

meta flesta þætti í námi nemenda. Hins vegar grunar hana að hér á landi litist 

skólanámsmatið oftar en ekki af samræmdu prófunum. Hún segir þó að svo sé ekki alls 

staðar og að það ætti að vera auðvelt að koma í veg fyrir þetta. Nemendur læra á marga 
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vegu og skrifleg próf hygla þeim sem eru sterkir í málgreind og lætur vel að vinna með texta. 

Hún kemur einnig inn á það að lesskilningur nemenda er mjög mismunandi og að þeir nálgist 

lestur á mismunandi hátt. Þess vegna geti fjölvalsspurningar ruglað nemendur þannig að 

spurningarnar afvegaleiði nemendur þar sem þær eru með fyrir fram gefnum 

svarmöguleikum og þannig er nemendum beint inn í hugsanafarveg sem þeir hefðu annars 

mögulega ekki farið í. Hún segir einnig að munnlegri færni sé ábótavant í tungumálakennslu 

(Auður Torfadóttir, 2005). 

4.2 Námsmat í TALIS-rannsóknum 

TALIS er alþjóðleg rannsókn sem er framkvæmd af OECD og er lögð fyrir á fimm ára fresti. 

Gagna er aflað frá kennurum og skjólastjórnendum. Árið 2013 tóku 34 lönd þátt og árið 2018 

voru löndin 48.  

Í TALIS-könnuninni sem framkvæmd var árið 2013 var skoðað hversu oft kennarar nota 

ýmsar námsmatsaðferðir. Fjórðungur kennara segist nota staðlað prófsefni „oft“ eða „nánast 

í hverri kennslustund“. Tveir af hverjum þremur kennurum láta nemendur „aldrei“ eða 

„nánast aldrei“ svara spurningum í kennslustund. Í ljós kom að 56,7% kennara þróa og leggja 

fyrir sitt eigið námsmat og algengast var að fylgst sé með nemendum leysa verkefnin og 

þeim er svo veitt endurgjöf strax. Helmingur kennara segir að þeir gefi nemendum „oft“ eða 

„nánast í hverri kennslustund“ einkunn sem er annaðhvort bókstafs- eða tölueinkunn en 

13,3% kennara gera það „aldrei“ eða „nánast aldrei“. Í ljós kom að 17% kennara láta 

nemendur meta sjálfa sig „oft“ eða nánast í hverri kennslustund, 55,7% gera það „stundum“ 

og fjórðungur „aldrei“ eða „nánast aldrei“ (Ragnar F. Ólafsson, 2014).  

Næsta TALIS-könnun var framkvæmd árið 2018 og úrvinnslan úr henni kom út 2019. Þá 

voru kennarar spurðir að því hversu oft þeir notuðu tiltekna námsmatsaðferð í 

bekknum/kennsluhópnum sem var til umræðu. Alls sögðu 69,7% íslenskra kennara að þeir 

notuðust við eigið námsmat og 60,9% sögðust veita skriflega umsögn auk bókstafs- eða 

tölueinkunna. Það voru 17,5% íslenskra kennara sem sögðust láta nemendur sjálfa meta 

framfarir sínar og 63,1% sögðust fylgjast með nemendum leysa verkefni og veita þeim 

endurgjöf þá þegar (Ragnar F. Ólafsson, 2019).  

Þegar TALIS 2013 og TALIS 2019 eru bornar saman sést að algengast á Íslandi (og á hinum 

Norðurlöndunum) er að kennarar búi til sitt eigið námsmat. Kennarar á hinum 

Norðurlöndunum láta nemendur oftar meta sínar eigin framfarir miðað við á Íslandi. Ekki var 

mikil breyting á því milli kannananna á Íslandi, mældist 17,3% í TALIS-könnuninni 2013 en er 

17,5% í TALIS-könnuninni árið 2019. Ekki var heldur mikil breyting á svörum kennaranna 

þegar kom að því að fylgjast með nemendum leysa verkefni og veita þeim endurgjöf strax á 

eftir, var 63,4% árið 2013 en árið 2019 mældist það 63,1% (Talis, 2019).  
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Þegar TALIS 2019 er borin saman við TALIS 2013 er mesta breytingin að kennarar veita 

nemendum oftar skriflega umsögn auk bókstafs- eða tölueinkunna. Árið 2013 var það um 

helmingur kennara sem gerði það en 2018 voru það um 61% kennara. Kennarar virðast nota í 

meiri mæli eigið námsmat en áður, var um 57% árið 2013 en er um 70% árið 2019. 

Spurningin í þessu samhengi var samt ekki nákvæmlega sú sama árið 2018 og hún var 2013, 

hún var „Ég þróa og legg fyrir …“ en er nú „Ég legg fyrir …“ (Talis, 2019). 

4.2 Leiðsagnarmat í rannsóknum 

Í rannsókn Ívars Rafns Jónssonar og Birgis Jónssonar (2015) segja þeir frá aðferð sem þeir 

þróuðu til að bæta leiðsagnarmat í sinni eigin kennslu í framhaldsskóla. Aðferðin snýst um að 

auka samtal á milli nemenda og kennara, aðferðina kölluðu þeir Vörðuvikur. Í Vörðuvikum 

bjóða kennarar upp á viðtöl, þá fá kennarar tækifæri til að tala við nemendur um stöðu 

nemenda og hver næstu skref þeirra gætu verið. Viðtölin fóru fram þegar fyrsta fjórðungi var 

að ljúka og aftur þegar síðasti fjórðungur var að hefjast. Til þess að meta árangurinn tóku 

höfundarnir rýniviðtal við hóp af nemendum þar sem þeir lýstu reynslu sinni af verkefninu. 

Einnig fengu þeir nemendur til að koma með hugmyndir um það hvernig þróa mætti 

aðferðina enn frekar. Haustið 2013 settu þeir saman rýnihóp sem samanstóð af sjö 

nemendum af báðum kynjum, nemendurnir endurspegluðu flesta aldurshópa og misjafnt var 

hvort þeir voru stutt eða langt komnir í náminu. Nemendur í rýnihópnum töluðu um þá 

gagnkvæmu virðingu sem hafði skapast í Vörðuvikunni vegna þess að þeim fannst aðilarnir 

hittast á jafningjagrundvelli. Nemendur öðlast yfirsýn um stöðu sína og kennarinn kynnist 

nemandanum betur og getur þar af leiðandi bætt og þróað kennsluna með hliðsjón af því. 

Rauði þráðurinn í samtölunum fannst höfundunum vera að nemendur kalla eftir áherslu á 

samtal milli kennara og nemanda (Ívar Rafn Jónsson og Birgir Jónsson, 2015). 

Í rannsókn Meyvants Þórólfssonar, Ingvar Sigurgeirssonar og Jóhönnu Karlsdóttur (2009) 

rannsökuðu þau tilgang og stefnumörkun grunnskóla um námsmat eins og því er lýst í 

skólanámskrám hjá 58 grunnskólum á Íslandi. Þar kom fram að áhersla virðist jafnan mun 

meiri á leiðsagnarmat en lokamat sem er ólíkt því sem fram kom í svörum kennaranna í 

rannsókn Ernu Ingibjargar Pálsdóttur (2007). 

Í rannsókn Meyvants Þórólfssonar, Ingvars Sigurgeirssonar og Jóhönnu Karlsdóttur (2011) 

var notast við kerfisbundið tilviljunarúrtak úr þýði almennra skóla á Íslandi. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að leita svara við spurningunni um hvað mætti lesa úr skólanámskrám 

grunnskóla um námsmat í meðal annars náttúrufræði og íslensku. Hér á eftir verða skoðaðar 

ein grein og ein ritgerð sem sýndu niðurstöður fyrir námsmat í náttúrufræði og svo íslensku.  

Hjá þeim skólum sem fjölluðu um námsmat í náttúrufræði kom það oftast fram í 

almennum hluta skólanámskránna. Meirihluti skólanna lagði áherslu á leiðsagnarmat. Eftir 
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því sem aldur nemenda hækkaði dró úr áherslu á umsagnir og komu þá tölulegar einkunnir í 

staðinn. Námsmat í náttúrufræði í íslenskum skólum virðist vera markmiðsmiðað (e. 

criterion-referenced) ef skólanámskrár eru skoðaðar. Í því mati skoða kennarar fyrirfram 

gefin markmið, námsefni eða áætlaðan afrakstur náms. Þetta kom þó ekki alltaf jafn vel fram 

í þeim skólanámskrám sem voru skoðaðar (Meyvant Þórólfsson o.fl., 2011).  

Í meistaraprófsritgerð Ragnheiðar Hermannsdóttur (2008) voru tekin átta rýnihópaviðtöl 

við nemendur í 10. bekk grunnskóla og í 1. bekk í framhaldsskóla. Í rannsókninni kemur skýrt 

fram að þátttakendum fannst mat sem byggði á þeirra vinnu og verkefnum réttlátara en 

próf. Þátttakendur töldu ritgerðir og stærri verkefni sýna betur færni þeirra. Þeir sögðu að 

þeir muni betur það sem tengist verkefnum og telja að ef skólinn legði meiri áherslu á stærri 

verkefni eins og ritgerðir og fyrirlestra myndu þeir læra meira og auk þess vinna jafnt og þétt. 

Þau sem Ragnheiður tók viðtal við voru sammála um að skriflegar umsagnir hjálpuðu þeim 

við námið en það skipti máli hvernig þær væru orðaðar. Umsagnir þyrftu að fela í sér mat á 

stöðu og leiðbeiningar um það hvernig hægt væri að gera betur (Ragnheiður 

Hermannsdóttir, 2008). 

4.3 Munur á námsmati eftir bekkjum grunnskóla 

Þegar heimasíður skólanna í rannsókn Meyvants Þórólfssonar o.fl. (2009) voru skoðaðar kom 

í ljós að hjá 56% skólanna komu fram einhverjar upplýsingar um námsmat í íslensku. Hjá 

sumum skólanna mátti finna ítarlegar upplýsingar um námsmat þó svo að framsetningin hafi 

verið ólík. Hjá 3. bekk virðist námsmat í íslensku aðallega snúast um símat,próf og kannanir. 

Þegar komið var í 6. bekk var lögð aukin áhersla á próf auk þess að upplýsingarnar sem hægt 

var að skoða í skólanámskránni voru orðnar sundurliðaðri. Í skólanámskránum voru aðrar 

námsmatsaðferðir nefndar í 87% tilvika og símat kom fyrir hjá 20% af skólunum. Í 9. bekk er 

munur á milli skólanna minni en í 3. bekk og 6. bekk. Próf og kannanir virðast vera 

algengastar en einnig kemur annað námsmat fram eins og námsmappa, samvinnunámsmat, 

hópverkefni, leiðarbók og upplestur af segulbandi og eyðufyllingar. Rannsakendur benda á 

að námsmat í íslensku sé frekar fjölbreytt þó svo að próf virðist koma oft fram. Hægt var að 

finna nokkur dæmi um námsmöppur, leiðsagnarmat, sjálfsmat og jafningjamat þó að þessar 

aðferðir hafi ekki komið oft fyrir. Leiðsagnarmat er ekki áberandi og virðist ekki vera lögð 

áhersla á það og óljóst er samkvæmt upplýsingum á heimasíðum skólanna hvernig það er 

notað (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2009).  

4.3 Samantekt  

Þegar rannsóknirnar sem fjallað hefur verið um hér fyrir ofan eru dregnar saman virðist 

námsmat vera í mikilli þróun bæði hjá skólunum sjálfum og kennurunum. Aukin áhersla 
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virðist vera á fjölbreytni í námsmati og virðast margir kennarar vilja breyta til og sleppa 

aðeins tökunum á hefðbundnu námsmati eins og prófum og gera námsmat fjölbreyttara auk 

þess að það fari fram jafnt og þétt yfir námstímann. Algengasta námsmatsaðferðin virðist 

samt ennþá vera próf, sérstaklega hjá þeim kennurum sem kenna eldri nemendum 

grunnskólans. Leiðsagnarmat virðist vera í sókn og kennarar virðast vera að prófa sig áfram 

með sjálfsmat og jafningjamat auk annars konar námsmats. 
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5 Aðferð 
Í þessum kafla er gerð grein fyrir rannsóknaraðferð, þátttakendum, gagnaöflun og úrvinnslu 

gagna. 

5.1 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningin er: Hvernig er námsmati háttað í samfélagsgreinum á unglingastigi? 

Undirspurningarnar eru: 

 Hvað er metið (bein þekking, skilningur, skapandi hugsun, gagnrýnin hugsun, 

viðhorf …)? 

 Hvaða aðferðir og matstæki nota þátttakendur við námsmat og við hvað styðjast 

þeir þegar þeir velja/skipuleggja námsmatsaðferðir? 

 Vita nemendur hvaða hæfniviðmið er verið að meta áður en námsmat hefst? 

 Hvernig er unnið með niðurstöður og hvernig er þeim miðlað? 

 Hvernig haga þátttakendur leiðsagnarmati? 

 Er munur á vinnubrögðum eftir menntun og reynslu í starfi? 

5.2 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Samkvæmt kennslubók Lichtman (2013) eru eigindlegar rannsóknir sveigjanlegar og byggðar 

á aðleiðslu. Við notkun aðleiðslu safnar rannsakandinn gögnum, vinnur úr þeim og setur svo 

fram tilgátu eða kenningu. Eigindlegar rannsóknir byggja á aðleiðslu og hefur það áhrif á það 

hvernig rannsakendur nálgast viðfangsefnið. Í eigindlegum rannsóknum er ekki verið að leita 

eftir heilögum sannleik heldur reynir rannsakandinn að skoða öll möguleg sjónarhorn og þá 

merkingu sem þátttakendur leggja í málefnið. Í eigindlegum rannsóknum eru öll sjónarhorn 

jafn mikilvæg. Rannsakendur sem nota eigindlegar aðferðir reyna að láta sínar skoðanir ekki 

hafa áhrif á rannsóknina, þeir reyna að gefa sér ekkert fyrir fram og reyna að losa sig við fyrir 

fram gefnar hugmyndir. Kvale (1996) bendir á að það sé hlutverk rannsakandans að reyna að 

setja sig í spor viðmælenda sinna og gera sér grein fyrir skoðunum sínum og viðhorfum til 

þess að reyna að draga úr áhrifum þeirra á rannsóknina. Helga Jónsdóttir (2003) segir að 

veikleiki eigindlega rannsóknarsniðsins sé að rannsakandanum hætti til að vera hlutdrægur 

og að hann skilji viðmælendur sína út frá sinni eigin reynslu og sjónarhorni. 

Lichtman (2013) bendir á að kostur eigindlegra rannsókna sé sá að með þeim fáum við 

upplýsingar sem ekki sé hægt að fá með tölum og að raddir minnihlutahópa geti komið fram. 

Ókostirnir sem hún nefnir er að eigindlegar rannsóknir geti verið dýrar og tímafrekar og að 

þær geti skapað álag á rannsakendur, langan tíma taki að þjálfa spyrla og það geti verið erfitt 

að rannsaka stóra hópa.  
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Eigindlegar rannsóknir gefa rannsakendum tækifæri til að öðlast dýpri skilning á því sem 

verið er að rannsaka og í aðferðinni felst ákveðinn sveigjanleiki. Eigindleg nálgun er talin 

henta vel þegar rannsaka á reynslu og líf fólks út frá þeirra eigin sjónarhorni (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Denzin og Lincoln (2000) segja að reynsla sé eitthvað sem hver og einn 

upplifir, túlkar og segir öðrum frá. 

5.3 Rannsóknarsnið og val á þátttakendum  

Í ljósi viðfangsefnisins sem felst í að skoða hvernig unglingakennarar í samfélagsgreinum 

haga námsmati hjá sér var ákveðið að beita eigindlegri nálgun. Sú nálgun er talin best til þess 

að svara þeim spurningum sem lagt er upp með í formi rannsóknarspurningar og 

undirspurninga vegna þess að þær koma inn á upplifun og reynslu kennaranna. Einnig í ljósi 

þess að þetta er lítt rannsakað efni. 

Líklegt er að sú aðferð gefi meiri innsýn í skipulagningu, framkvæmd og úrvinnslu 

námsmats heldur en væri hægt að fá með megindlegri nálgun og þar með tölulegri 

gagnasöfnun. Eigindlega nálgunin gerir rannsakandanum einnig kleift að skilja sjónarhorn 

kennaranna og hvers vegna þeir haga námsmati hjá sér eins og þeir gera og á hverju þeir 

byggja það. Það gæti einnig komið eitthvað fram sem hefur ekki komið fram áður eða 

rannsakanda dettur ekki í hug að spyrja um og myndi það mögulega gefa sýn á annað 

sjónarhorn á námsmat í samfélagsgreinum á unglingastigi.  

Ákveðið var að notast við markmiðsúrtak (e. purposive sample) af 

samfélagsfræðikennurum. Þeir kennarar sem valdir voru eru taldir hafa lagt sig fram um að 

meta nemendur með námsmati samkvæmt ákvæðum gildandi aðalnámskrár. Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson (2013) segja að markmiðsúrtak sé ekki líkindaúrtak. Þar 

sem gera má ráð fyrir meiri kerfisbundinni skekkju en í líkindaúrtökum er verra að alhæfa um 

þýði. Það skiptir þó ekki öllu máli þegar tilgangur rannsóknarinnar er ekki að alhæfa um 

tiltekið hlutfall eða meðaltal. Þegar markmiðsúrtaki er beitt þarf rannsakandi að beita 

dómgreind sinni til að velja það úrtak sem hæfir markmiði rannsóknarinnar. 

Ákveðið var að taka hálfopin (e. semi-structured) viðtöl við þátttakendur vegna þess að 

rannsakandi telur að það henti rannsóknarspurningunni best auk þess sem það auki líkur á 

að það komi fram sjónarhorn sem honum sjálfum datt ekki í hug að spyrja um. Einnig eru 

skoðuð gögn frá kennurunum sem þeir styðjast við í námsmatinu eins og til dæmis verkefni, 

próf, samskiptablöð, áætlanir og skólanámskrár. 

Þegar rannsaka á reynsluheim annars fólks snýst það um að rannsaka reynslu fólks út  frá  

sjónarhorni þess, viðtölin felast í samræðum þar sem umræðuefnið ræðst af rannsakanda. 

Rannsakandi og viðmælandi mætast á jafningjagrundvelli. Þó svo að umræðuefnið sé 

ákveðið fyrir fram af rannsakanda gildir það ekki um áherslur í samræðunum (Helga 
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Jónsdóttir, 2013). Rannsakandi telur sig hafa náð að vera eins hlutlæg og hægt var vegna 

þess að þegar viðtölin fóru fram hafði hann litla reynslu af námsmati nema úr 

vettvangsnáminu sínu og var því ekki með margar fyrir fram mótaðar hugmyndir um 

framkvæmd þess. Skólarnir voru ennþá að tileinka sér námsmatið eins og það kom fram í 

nýrri aðalnámskrá. Ég reyndi einnig að setja mig í spor kennaranna og að einhverju leyti var 

ég í þeirra sporum vegna þess að ég hef líka þurft að byrja að kenna eftir nýrri aðalnámskrá 

og þeim breytingum sem þar er að finna. Ég reyndi að hlusta á kennarana og skilja það sem 

þeir voru að segja út frá sinni reynslu með því að hlusta á svör þeirra og biðja þá um að nefna 

dæmi ef eitthvað var óljóst. 

Í hálfopnum viðtölum er notast við spurningalista sem rannsakandi velur fyrir viðtalið en 

hann hvetur samt þátttakendur til þess að fjalla um umræðuefnið á almennan hátt sem snýr 

sérstaklega að þeim eða þeirra áhuga og þekkingu (Esterberg, 2002). Rannsakandi lagði sig 

fram við að beita virkri hlustun í anda Kvale (1996) sem leggur til að það sé gert í 

rannsóknarviðtölum með því að hlusta vel á það sem sagt var og taka eftir því sem vantaði 

upp á og biðja um nánari útskýringar ef það á við. 

5.4 Viðtalsrammi 

Viðtalsramminn var saminn af rannsakanda með ábendingum og athugasemdum frá 

leiðbeinanda rannsóknarinnar (sjá viðauka C). Reynt var að hafa þær rannsóknir sem koma 

fram hér að framan og áherslur í aðalnámskrá, bæði almenna og samfélagsgreinahlutanum, í 

huga við gerð spurninganna. Einnig var reynt að gera spurningarnar þannig úr garði að þær 

myndu sem best varpa ljósi á rannsóknarspurningu rannsóknarinnar.  

Rannsókninni var ætlað að safna nægum upplýsingum til að gefa innsýn í námsmat í 

samfélagsgreinum. Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013) hafa varað við því 

að ætla að nota takmörkuð gögn til að ná fram heildarmynd og nefna slíkt heildarmistök (e. 

holistic fallacy) sem mörgum rannsakendum hættir til að gera.  

5.5 Þátttakendur 

Þátttakendur voru valdir með markmiðsúrtaki (e. purposive sample). Þeir kennarar sem 

valdir voru eru taldir hafa lagt sig fram um að meta nemendur með námsmati samkvæmt 

ákvæðum gildandi aðalnámskrár. Tekin voru viðtöl við fimm kennara í fimm skólum. 

Skólarnir voru mismarga nemendur í unglingadeild. Þrír af skólunum voru með undir 300 

nemendur og tveir þeirra voru með yfir 300 nemendur í unglingadeild.  Til þess að fela 

persónuleg einkenni hvers og eins voru þeim öllum gefin ný nöfn svo ekki væri hægt að rekja 

einstök svör til ákveðinna kennara. 
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Þóra er að klára annað árið sitt í kennslu, hún hefur í þessi tvö ár kennt samfélagsgreinar 

á unglingastigi. Kjörsvið hennar í kennaranáminu er samfélagsgreinar. Hún er að klára BA-

ritgerð í sagnfræði auk þess að vera ennþá í kennaranáminu.  

Bryndís hefur starfað sem kennari með pásum í samtals fimm ár. Hún hefur kennt 

samfélagsfræði á unglingastigi í tvö ár. Kjörsvið hennar í kennaranáminu var 

samfélagsgreinar. Hún hefur ekki sótt endurmenntun í samfélagsgreinakennslu beint en 

hefur farið í fjármálakennslu auk þess að hafa tekið masterspróf í mannauðsstjórnun. Hún 

segist hafa verið mjög ötul í að fara á námskeið sem tengjast námsmati og reynt að afla sér 

einhverrar þekkingar og færni á því sviði. Hún hefur sótt námskeið hjá Mentor.  

Guðrún hefur kennt í 11 ár með hléum og segist hún telja að hún hafi sinnt kennslu í sex 

ár af þessum ellefu Hún hefur allan tímann kennt samfélagsgreinar á unglingastigi. Hún er 

með próf í sagnfræði en fór í gegnum Kennaraháskólann á sínum tíma og fékk þá 

kennsluréttindi í bæði grunn- og framhaldsskóla. Hún hefur sótt fyrirlestra í sambandi við 

námsmat og endurmenntun meðal annars hjá Reykjavíkurborg.  

Sara hefur verið kennari í 12 ár. Af þessum 12 árum hefur hún í þrjú ár kennt 

samfélagsgreinar á unglingastigi. Kjörsvið hennar í náminu var náttúrufræði, 

samfélagsgreinar og íslenska. Hún hefur verið dugleg að sækja endurmenntunarnámskeið 

auk þess að tala við aðra kennara um þeirra reynslu og miðla sinni eigin reynslu.  

Eyrún hefur starfað sem kennari í 25 ár, af þeim hefur hún kennt samfélagsgreinar á 

unglingastigi í 20 ár. Kjörsvið hennar í kennaranáminu var íþróttafræði. Það vantaði 

samfélagsgreinakennara í skólanum sem hún kenndi í og samkennari hennar sagði við hana: 

„Eyrún, nú ferð þú bara að kenna unglingum samfélagsgreinar.“ Hún hafði mikinn áhuga á 

sögu og þessi kennari aðstoðaði hana við að byrja. Hún segist ekki hafa sótt endurmenntun 

um námsmat í samfélagsgreinakennslu heldur bara endurmenntun í námsmati og hefur sótt 

mörg námskeið varðandi samfélagsgreinar.  

5.6 Gagnaöflun 

Leiðbeinandinn minn benti mér á að samfélagsfræðikennarar væru með hóp á Facebook. Ég 

skrifaði á vegginn þar, kynnti rannsóknina og óskaði eftir viðmælendum sem höfðu verið að 

vinna með námsmatið eftir nýju aðalnámskránni. Leiðbeinandinn minn benti mér líka á að 

senda Lilju M. Jónsdóttur, lektor við Háskóla Íslands, tölvupóst og biðja hana um að benda 

mér á kennara sem hafa unnið að námsmati í samfélagsgreinum út frá nýrri aðalnámskrá en 

Lilja kennir samfélagsfræði við Menntavísindasvið og þekkir kennara í gegnum skipulag 

vettvangsnáms. Ég gerði það og henni var ekki kunnugt um neina slíka en talaði við Ingvar 

Sigurgeirsson, prófessor við Háskóla Íslands, sem sagði henni frá þeim skólum í Reykjavík 

sem hafa unnið markvisst með námsmat samkvæmt námskránni frá 2013. Ég hafði svo 
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samband við þá skóla sem Ingvar benti á með því að senda tölvupóst á skólastjóra, 

deildarstjóra eða kennarana sjálfa. Það hvern ég sendi á fór allt eftir því hvernig heimasíða 

skólanna var sett upp og hvaða upplýsingar ég gat nálgast þar. Í sumum tilvikum hringdi ég í 

skólana. Tölvupósturinn sem ég sendi út með það að markmiði að fá viðmælendur fyrir 

rannsóknina innihélt upplýsingar um mig, leiðbeinanda minn, rannsóknina og markmið 

hennar. Einn viðmælandi minn hafði samband við mig á Facebook eftir að hafa séð mig 

auglýsa þar eftir kennara til að taka viðtal við. Tveir svöruðu mér eftir að ég hafði samband 

við skólana þeirra og svo svöruðu tveir eftir að ég hafði sent tölvupóst á skólana og þá sjálfa.  

Í tölvupóstinum kom einnig fram að fyllsta trúnaðar yrði gætt og ekki yrði hægt að rekja 

svörin til ákveðinna kennara né skóla. Flestir svöruðu mér innan nokkurra daga. Eftir að ég 

hafði fundið fimm viðmælendur til þess að taka hálfstöðluð einstaklingsviðtöl við var tími og 

staður ákveðinn. Allir kennararnir vildu að ég kæmi til þeirra, í þeirra skóla á skólatíma. Öll 

viðtölin voru tekin upp á síma rannsakanda með leyfi kennaranna, viðtölin voru svo afrituð 

og eftir það var upptökunum eytt. Öll viðtölin voru tekin undir lok apríl fram í miðjan maí 

vorið 2018. Öll viðtölin fóru fram í kennslustofum kennaranna. Eitt viðtalið var fyrir hádegi 

en hin eftir hádegi. Viðtölin voru frá 26 og hálfri mínútu upp í 54 og hálfa mínútu. 

 Til þess að tryggja að ekki verði hægt að rekja svör þátttakenda voru búin til tvö skjöl, 

annað með raunverulegum nöfnum þátttakenda og hitt með gervinöfnum þeirra. Þessi skjöl 

voru geymd sitt á hvorum staðnum. Úrvinnsla gagnanna fór fram með gervinöfnum 

þátttakenda. Skólinn sem kennararnir kenna í voru ekki auðkenndir á nokkurn hátt.  

Úrvinnsla gagnanna fór fram með þemagreiningu í anda Bogdan og Biklen (1998) og 

Braun og Clarke (2006). Einnig skoðaði ég verkefni, próf, matsblöð og hjálpargögn sem 

kennararnir nota til þess að hjálpa sér við námsmatið. 

5.7 Greining gagna 

Eftir að viðtölin voru afrituð var notast við þemagreiningu til að greina gögnin nánar. Braun 

og Clarke (2006) benda á að þemagreining sé sveigjanleg og gagnleg aðferð til að nota við 

greiningu gagna í rannsóknum. Þemagreining getur gefið af sér nákvæma og ítarlega 

greiningu á gögnunum en getur þó einnig verið flókin. Þemagreining er aðferð þar sem borin 

eru kennsl á og greind mynstur í gögnunum, það er þemu í gögnunum. Þegar talað er um 

þema er átt við að það sé eitthvað sem kemur fram í gögnunum sem er mikilvægt og tengist 

beint rannsóknarspurningunni en stendur einnig fyrir einhvers konar mynstur sem kemur 

fram í gögnunum sem verið er að vinna með (Braun og Clarke, 2006). 

Ég gerði eins og Bogdan og Biklen (1998) leggja til. Eftir að ég hafði afritað viðtölin tók ég 

mér smá hlé á meðan upplýsingarnar voru að síast inn. Ég gerði það hins vegar ekki á 

nokkrum dögum heldur yfir nokkra mánuði og byrjaði oft að lesa gögnin aftur til þess að fara 
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yfir það sem ég var komin með. Í þessu ferli gerði ég eins og Bogdan og Biklen (1998) mæla 

með, ég las aftur yfir viðtölin og reyndi að flokka eftir orðum, hugmyndum, mynstri, 

hugsunarhætti, endurtekningum og því sem mér fannst standa út úr textanum.  

Auk þess reyndi ég að fylgja skrefunum sex sem Braun og Clarke (2006) mæla með þegar 

unnið er úr gögnum með þemagreiningu. Þar er fyrsta skrefið að afrita gögnin, lesa þau aftur 

og aftur og leita eftir merkingu þess sem viðmælendur tala um. Þetta skref kemur líka fram 

hjá Bogdan og Biklen (1998). Vegna þess hversu langan tíma það tók mig að komast af stað 

las ég viðtölin mjög oft og í hvert skipti reyndi ég að gera mér grein fyrir því hver merking 

orðanna væri hjá viðmælendum mínum. Ég gerði eins og Braun og Clarke (2006) leggja til og 

merkti við það sem mér þótti áhugavert og það sem stóð upp úr í viðtölunum. Ég skoðaði 

það svo og byrjaði lauslega að setja saman þemu sem skýrðust betur eftir því sem ég las 

oftar. Ég setti saman sum þemu og öðrum henti ég út þegar annað passaði betur við. Þegar 

ég var komin með þemun lagðist ég yfir þau og skoðaði hvort það mætti laga, breyta, fella 

þemu saman eða jafnvel brjóta þau upp. 

 Í aðferðinni hjá Braun og Clarke (2006) er talað um að skoða réttmæti þema út frá 

gögnunum í heild. Ég skoðaði þemun þá út frá rannsóknarspurningunum og fannst ég vera 

komin með þemu sem stóðu undir sér hvað gögnin varðar. Þá skilgreindi ég hvert þema 

betur og gaf þeim nafn. Þemun sem komu fram eru átta: hæfni- og matsviðmið, skipulag og 

námsmatsleiðir, nemendur og skilningur þeirra á námsmatinu, áherslur í námsmati, 

breytingar á námsmati og viðhorf til þeirra, leiðsagnarmat, jafningjamat og sjálfsmat og áhrif 

nemenda á nám og námsmat. 

Einnig voru skoðuð gögn frá kennurunum sem þeir styðjast við í námsmatinu eins og til 

dæmis verkefni, próf, samskiptablöð, áætlanir og skólanámskrár til þess að fá skýrari mynd af 

námsmati þeirra.  

5.8 Réttmæti 

Það sem getur dregið úr réttmæti eigindlegra rannsókna er hversu erfitt það er að setja sínar 

eigin skoðanir til hliðar, gera sér grein fyrir eigin afstöðu og skoða fyrirbæri út frá öllum 

mögulegum sjónarhornum. Það getur einnig reynst rannsakendum erfitt að setja sig í spor 

þátttakenda og fá út þá merkingu sem þeir leggja í málefnið. Ef ekki er gerð tilraun til að 

draga úr þessum áhrifum kemur það niður á réttmæti rannsóknarinnar (Lichtman, 2013).  

Innbyggð skekkja (e. bias) í rannsóknarferlinu og/eða rannsóknarniðurstöðum verður 

síður þegar hlutleysi er til staðar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Ég 

hef ekki mikla reynslu af kennslu eða framkvæmd námsmats þannig að ég tel mig ágætlega í 

stakk búna til að skilja sjónarhorn viðmælenda minni í viðtölunum án þess að vera með of 

fastmótaðar fyrir fram gefnar hugmyndir.  
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5.9 Siðferðislegir þættir 

Rannsakendur í eigindlegum rannsóknum þurfa að hugsa um þau siðferðislegu mál sem geta 

komið upp við framkvæmd rannsóknar. Í þessari rannsókn fannst mér að upplýst samþykki 

og skaðsemisreglan væru mikilvægir þættir.  

Þátttakendur þurfa að vera vel upplýstir um rannsóknina og skilja um hvað hún er 

(Silverman, 2013). Skaðleysisreglan segir til um að ekki megi valda viðmælanda of miklu 

tilfinningalegu ójafnvægi þannig að skaði hljótist af. Þegar unnið er úr viðtölum reynir það 

mjög á þagmælsku, trúnað og varkárni rannsakandans (Sigurður Kristinson, 2013).  

Í tölvupósti sem ég sendi þátttakendum þar sem ég bað þá um að taka þátt í 

rannsókninni sagði ég frá því um hvað rannsóknin væri. Áður en viðtölin áttu sér stað bað ég 

þátttakendur um að skrifa undir upplýst samþykki (sjá viðauka B) þar sem fram kom að 

fyllsta trúnaðar yrði gætt og ekki yrði hægt að rekja upplýsingar til þátttakenda eða einstakra 

skóla. Ég íhugaði hvort að þátttakendur gætu beðið einhvern skaða af þátttöku í 

rannsókninni en komst að þeirri niðurstöðu að það væri ólíklegt. Rannsóknin snýr að faglegu 

viðhorfi og reynslu kennaranna og ætti því ekki að vekja upp óþægileg viðbrögð eða 

minningar. 
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6 Niðurstöður 
Hér á eftir koma fram þemun sem unnin voru úr viðtölunum. Þemun sem komu fram eru: 

hæfni- og matsviðmið, skipulag og námsmatsleiðir, nemendur og skilningur þeirra á 

námsmatinu, áherslur í námsmati, breytingar á námsmati og viðhorf til þeirra, 

leiðsagnarmat, jafningjamat og sjálfsmat og áhrif nemenda á nám og námsmat. 

6.1 Hæfni- og matsviðmið 

Eitt af þemunum sem komu fram í viðtölunum voru hæfni- og matsviðmið í aðalnámskrá 

grunnskóla. Þessi atriði komu mjög oft fram í viðtölunum og kennararnir virtust vera mikið 

að hugsa um það hvernig á að meta hvort nemendur hafi náð hæfni- og matsviðmiðum 

aðalnámskrár. Kennararnir sögðu að þeim hefði ekki fundist koma nægjanlegar upplýsingar 

frá menntamálayfirvöldum um hvernig haga ætti mati á hæfni- og matsviðmiðunum í 

aðalnámskránni og kennararnir voru allir sammála um að hæfniviðmiðin væru mjög víð og 

opin. Kennararnir fóru ekki allir sömu leið með það að leysa þetta opna og mikla verkefni og 

var mjög áhugavert að heyra hvað þeim fannst og hvernig þeir haga kennslu sinni og mati á 

námi nemenda. Við undirbúninginn fóru þeir mismunandi leiðir. 

Guðrún sagði að það væri ekki alltaf ljóst í samfélagsgreinakaflanum hvaða hæfniviðmið 

falla undir hvaða matsviðmið þannig að í 10.bekk í hennar skóla var ákveðið að vinna út frá 

matsviðmiðunum. Guðrún sagði: „Það er í rauninni bara að umm vinna svolítið út frá 

aðalnámskrá og mér finnst best að vinna mig í rauninni aftur á bak. Það er í sem sagt 

samfélagsgreinakaflanum í aðalnámskrá eru sex matsviðmið. Og sérstaklega í 10. bekk 

leggjum við mikla áherslu á sem sagt matsviðmiðin í rauninni meira en hæfniviðmiðin.“  

Sara beitir öðruvísi nálgun og sagði: „Ég svona áætla í bara í rauninni, nú er ég búin að 

kenna í þrjú ár hérna við þennan skóla í unglingadeildinni og er komin með pínulítið svona 

heildstæða mynd af þessari, þessum metanlegu hæfniviðmiðum í aðalnámskránni og hvernig 

ég geti í rauninni dreift þeim á þessi þrjú ár.“ Bryndís sagði líka að hún skipti 

hæfniviðmiðunum niður eftir árgöngum svo að hún nái að komast yfir þau öll með 

nemendum sínum. Um undirbúning kennslunnar bætti hún svo við: „Ég hérna undirbý mig 

með því að fara bara mjög vel yfir hæfniviðmiðin og útbúa verkefni og velja námsefni út frá 

því.“ Sara hefur verið að þróa þetta hjá sér og bætir við: „Nú er ég farin að finna hvernig ég 

get svona breytt og aðlagað kannski betur og tekið hæfniviðmiðin í sundur og svona dreift 

þessu kannski aðeins öðruvísi.“ Þetta taldi hún nauðsynlegt að gera því eins og hún sagði svo:  

Þau eru náttúrulega svo ofboðslega víð þessi hæfniviðmið og ef ég 

nýti námsbækurnar sem mér finnst líka mjög gott að gera þá er ekki 

hægt að hafa eitt hæfniviðmið sem sagt undir einhverju ákveðnu 
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verkefni nema að bæta einhverju inn í verkefnið skilurðu út frá 

bókinni eða í rauninni að taka það í sundur. Af því að þessi hugtök eru 

svo, þau eru svo djúp, það þarf að fara svo langt ofan í hugtökin til að 

þau skilji þetta. Það er ekki nóg að segja bara sjálfbær þróun og allir 

skilja, það þarf að fara svo djúpt ofan í þetta og þá þarf maður að fara 

að taka í sundur. 

Bryndís byrjar á því að skoða hæfniviðmiðin og velja svo námsefni og verkefni út frá því. 

Nemendur eru ennþá að venjast hæfni- og námsmatsviðmiðunum og virðast ekki alltaf vera 

með á nótunum þegar kemur að því að skilja hvað er verið að meta. Sara sagði:  

En markmiðin eru svolítið þannig að þau [nemendurnir] skilja þau 

ekkert endilega. Og það er kannski svona kannski pínulítill galli við 

aðalnámskrána. Af því að maður þarf líka að geta sýnt þeim hvað þau 

eru að gera. Og þau ná þessu ekkert alveg, þetta eru bara 12 ára 

börn.  

Þóra sagði að þegar hún er með próf þá setji hún prófið upp þannig að hún er með 

ákveðin hæfniviðmið undir sem prófið á að mæla, þannig er hún búin að ákveða hvernig hún 

mælir hvert hæfniviðmið með prófinu og hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri 

spurningu. 

Svör kennaranna gefa til kynna að hæfni- og matsviðmið í aðalnámskrá grunnskóla séu 

mjög víðtæk og það sé ekki alltaf ljóst hvaða leið skuli farin þegar meta á nemendur út frá 

hæfni- og matsviðmiðum í henni. Guðrún sagði: „… mér finnst kaflinn um 

samfélagsgreinarnar og hæfniviðmiðin allt of stór, mikill og flókinn, illa orðuð og mér finnst 

sko ekki vera nógu mikil lógík milli hæfniviðmiða og matsviðmiða.“ Þóra sagði:  

Hæfniviðmiðin í samfélagsfræði eru rugl mörg og rugl, bull. Sko þetta 

er bara, þau eru náttúrulega rosa opin sem er rosa fínt en sumt af 

þessu sem við eigum að mæla. Hvernig eigum við að ná að fara yfir öll 

þessi hæfniviðmið með nemendur þegar ég er með þá þrisvar sinnum 

40 mínútur á viku? Síðan er einhver veisla hjá bekknum og svo fellur 

niður þessi dagur, svo ætlar einhver rithöfundur að koma og vorferð 

og þú veist þá náttúrulega missir maður tíma. Þetta er, það er 

ómögulegt að komast í gegnum þetta allt saman. Í síðasta prófi var ég 

með þrjú hæfniviðmið við einn hluta. 

Þóra sýndi mér verkefni þar sem 8. bekkur er að fjalla um þjóðhöfðingja og þau hæfniviðmið 

sem falla þar undir hjá henni. Tafla 1 sýnir hvernig hæfniviðmið eru metin í hópverkefninu 

sem 8. bekkur gerir um þjóðhöfðingja. Nemendur unnu verkefnið sem hópverkefni. 

Verkefnið mat Þóra út frá nokkrum þáttum, hún notaði jafningjamat, kynningu hópsins, 
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glærusýningu og gæði verkefnisins. Taflan sýnir hvernig Þóra tengir hæfniviðmið við 

verkefnið og þætti þess. 

 

Tafla 1. Mat á hæfniviðmiðum í hópverkefni. 

Hæfniviðmið í samfélagsgreinum á unglingastigi. 

Nemandi geti:  

Metið með því að skoða hvort 
nemendur geri eftirfarandi í 
verkefninu: 

Útskýrt margbreytileika trúarbragða og lífsviðhorfa og greint áhrif 
þeirra á líf einstaklinga, hópa og samfélaga. 

Fjalli um trú einstaklingsins og áhrif 
hennar á stjórnarfar hans í 
verkefninu. 

Greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða 
fjarlægrar. 

Innihald verkefnis. 

Útskýrt með dæmum hvernig sagan birtist í textum og munum, 
hefðum og minningum. 

Nefni dæmi um hvar þeir fundu 
upplýsingar um þennan einstakling. 

Útskýrt með dæmum margbreytileika mannlífsins og ólíkan bakgrunn 
fólks, borið virðingu fyrir frelsi fólks til mismunandi trúar, lífsgilda, 
skoðana og lífshátta.  

Innihald verkefnisins. 

 

Vegið og metið skoðanir og upplýsingar, brugðist við þeim á 
fordómalausan og réttsýnan hátt. 

Innihald verkefnisins. 

 

Tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu. Geti komið með hugmyndir í 
hópastarfinu.  

Sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í margvíslegum samskiptum og 
samstarfi við ólíka einstaklinga.  

Geti tekið þátt í hópavinnu með 
öðrum. 

Komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri með fjölbreyttum og 
markvissum hætti, einn sér og í samstarfi við aðra.  

Kynningin. 

 

 

Þrír af kennurunum voru þeirrar skoðunar að samræmi á milli skóla og innan skóla þurfi að 

vera til staðar þegar kemur að námsmatinu og hvernig það er unnið. Enginn af skólunum 

virtist vinna skipulega með námsmatið. Það var ekki algilt að kennarar í skólunum 

samræmdu sig varðandi hæfni- og matsviðmið og einkunnagjöf. Þeir voru einnig misjafnlega 

langt á veg komnir með námsmatið eins og það er sett upp í aðalnámkránni hvað varðar 

mats- og hæfniviðmiðin. Bryndís sagði: 

Við erum auðvitað hérna á örlitlum tímamótum vegna þess að við 

erum með síðustu skólunum sem eru að ná að tileinka okkur 
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námsmatið eftir, samkvæmt nýju aðalnámskránni, eða nýju, 

aðalnámskránni bara. Við eigum öll eftir að hittast og undirbúa okkur 

svolítið í sameiningu vegna þess að það er mjög mikilvægt að vera 

samstíga. Að við séum öll að fara sömu leið, auðvitað engin rétt leið, 

en sömu leiðina. 

Þóra sagði: „… þannig að við tvö höfum verið að, aðeins að samræma okkur með þetta.“ 

Eyrún talaði líka um að hún væri í samstarfi við aðra samfélagsgreinakennara í skólanum og 

þeir væru að reyna að vinna námsmatið á svipaðan hátt.  

Þóra sýnir nemendum á prófi hvernig hún tengir hæfniviðmiðin við bókstaf í nýja 

einkunnakerfinu. Hún lagði fram dæmi um próf um millistríðsárin og á því kemur fram hvaða 

kvarði liggur til grundvallar námsmatinu. Hæfniviðmiðið sem um ræðir eru: séð hvernig 

sagan hefur mótast af umhverfisþáttum og samfélagsskipulagi, þjóðfélagshreyfingum og 

hugmyndastefnum, viljaverkum og tilviljunum. Í töflu 2 má sjá dæmi um nokkrar spurningar 

á prófinu. Bókstafurinn sem er í fyrri dálkinum sýnir einkunn nemanda ef hann nær að svara 

spurningunni rétt.  

Tafla 2. Dæmi um mat á prófi um millistríðsárin. 

Einkunn Spurning 

C Í hvaða landi var fasismi ráðandi? (C) 

1. Íslandi, 2. Ítalíu, 3. Sovétríkjunum, 4. Japan 

B Segðu annaðhvort frá kynþáttahyggju eða þjóðernishyggju. Hvernig höfðu þessar stefnur áhrif á 
stjórnmál á millistríðsárunum? Taktu dæmi! (B)  

A Segðu frá nasistaflokknum í Þýskalandi. (A) 

Hvernig hafði samfélagið og umhverfið á þessum tíma áhrif á að nasistaflokkurinn og Hitler 
komust til valda? Nefndu nokkrar lykilstefnur og atburði þessa tíma sem nasistaflokkurinn gat nýtt 
sér í valdabaráttu sinni. 

 

Einnig voru dæmi um að hæfniviðmið væru í kennsluáætlun. Tafla 3 hér fyrir neðan sýnir 

einfaldaða kennsluáætlun frá Eyrúnu fyrir 9. bekk þar sem sést hvaða hæfniviðmið eru undir 

í landafræði. Notast er við kennslubókina Um víða veröld — jörðin. 
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Tafla 3. Hæfniviðmið í kennsluáætlun. 

Tímabil 
(dregið 
saman) 

Um víða 
veröld — 
jörðin bls.: 

Námsmat yfir allt 
tímabilið 

Hæfniviðmið 

4. jan – 23. 
maí  

6–7, 

8–11, 

12–13, 

14–15, 

20–35,  

36–43,  

44–57. 

  

 

Finndu svarið á bls. 
16, 34, 42, 56. 

Glósur. 

Krossglímur. 

Staðreyndir. 

Verkefni og próf.  

Einstaklings – og/eða 
paraverkefni. 

Vinnubókarskil. 

 

Að nemendur: 

 geti fjallað um náttúruferla sem mynda og móta 
land og hafa áhrif á loftslag og gróður, 

 geti útskýrt megineinkenni gróðurfars, loftslags, 
vinda og hafstrauma jarðar og hvernig þessir 
þættir móta ólík lífsskilyrði, 

 geti greint mynstur mannlegra athafna sem 
móta og breyta umhverfi og búsetuskilyrðum, 

 geti gert sér grein fyrir nýtingu auðlinda og 
umhverfis og gildi verndunar hvors tveggja með 
hliðsjón af sjálfbærri þróun. 

 

Eins og sést á kennsluáætluninni er kennarinn búinn að setja upp hvaða námsefni er undir 

fyrir ákveðin hæfniviðmið. Hér sést líka að Eyrún hefur skipt hæfniviðmiðunum niður vegna 

þess að hún er einungis að mæla þessi fjögur hæfniviðmið á vorönn. Hér sést líka hversu víð 

og stór þessi hæfniviðmið eru og hvers vegna það getur reynst mikilvægt að búta þau niður 

og skipta þeim niður á annir.  

Eyrún sagði að til þess að fá A eða „framúrskarandi“ þyrftu nemendur að koma með sínar 

eigin hugmyndir, sjónarmið og stíl í hverju sem þeir taka sér fyrir hendur. Þeir þyrftu að 

þekkja efnið mjög vel og geta miðlað því áfram. Til þess að fá matið „vel gert“ eða B þyrftu 

nemendur að ná færninni sem stefnt var að og vera tilbúnir til að halda áfram. Til þess að fá 

C eða „haltu áfram að æfa þig“ þyrftu nemendur að ná að nýta sér þekkingu sína í 

kunnuglegum verkefnum og aðstæðum en þyrftu stundum aðstoð. Til þess að fá D eða „þú 

getur þetta“ eru nemendur að læra en þurfa aðstoð frá öðrum og meiri æfingu.  

Kennararnir nefndu að þeir leituðu oft í námskrána við skipulagningu á námsmati hjá sér. 

Þeir reyndu að setja námsmatið upp þannig að þar kæmu inn hæfniviðmið og matsviðmið 

sem koma fram í aðalnámskrá. Það virðist vera þannig að það vanti námsefni sem 

samræmist hæfni- og matsviðmiðunum sem sett eru fram í aðalnámskrá. 

Kennararnir komu inn á það að aðalnámskráin væri mjög flókin og oft erfitt að koma öllu 

að. Það þarf að búta í sundur hæfniviðmið til þess að hægt sé að meta þau og til þess að 

krakkarnir skilji til hvers er ætlast af þeim. Kennararnir virtust fara mismunandi leiðir til þess 

að haga námsmati eftir aðalnámskrá og þeim hæfni- og matsviðmiðum sem þar eru enda er 
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engin ein leið að því marki og ekki hefur verið gefinn út neinn leiðarvísir eða verkferlar fyrir 

kennara til þess að fara eftir. Það virtist oft vanta upp á að kennararnir samræmdu sig á milli 

greina, aldursviða og á milli skóla. Oft vann hver í sínu horni eða tveir og tveir voru búnir að 

koma sér upp einhvers konar kerfi í sameiningu.  

Bryndís sagði að það mikilvægasta við námsmatið sé undirbúningurinn og hún sagði:  

 Maður þarf að vera svolítið frumlegur, þarf að vera svolítil ljósapera 

og leita sér alls kyns leiða til að gera þetta fjölbreytt og skemmtileg en 

öö það eru sum af nýju hæfniviðmiðunum sem mér þykja rosalega 

erfið og eiga bara ekki heima þarna … það er verið að leggja á okkur 

gríðarlega vinnu í að finna námsefni og svona ekki eins og maður taki 

eina bók og vinni hana frá blaðsíðu 1 til 100 eða þú veist frá upphafi 

til enda og prófi svo úr því burtséð frá innihaldi. Heldur er maður með 

miklu fjölbreyttara námsefni og þarf að leita sér mikið að efni á 

netinu og svona.  

6.2 Skipulag og námsmatsleiðir 

Annað þemað sem kom fram í gögnunum var námsmat: hvernig það er byggt upp, 

uppsetning og framkvæmd. Allir kennararnir virtust reyna að hafa námsmatið hjá sér sem 

fjölbreyttast. Ákveðnir hlutar námsmatsins voru líkir á milli kennara en þeir virtust allir hafa 

fundið sína leið. 

Sara segist eiga samtal með nemendum á haustin. Hún sagði:  

Þau fá svolítið að segja hvernig þau sjá fyrir sér námsmatið yfir 

vetrarmánuðina og ég skrifa þetta allt saman niður bara upp á töflu 

og við eigum í góðu samtali þannig að þau í rauninni leggja inn hvar 

þau vilja hafa einstaklingsmat, hvar þau vilja hafa hópavinnu, hvort 

þau vilji krossapróf eins og sumir elska svoleiðis, sumir elska skrifleg, 

munnleg, leikin verk, bara hafa þetta eins skapandi fyrir þau og í 

rauninni hægt er en ekki alltaf eins. 

Hún sagði að það hafi áhrif á það hvernig hún skipuleggur námsmatið hjá sér og notar hún 

hugmyndir krakkanna því eins og hún sagði: 

Ég hef alveg rekið mig á það að ef ég hef ákveðið eitthvað sem mér 

finnst brilliant þá er ekkert endilega þannig að þau skilji það. Þannig 

að ef þau hafa áhuga og sýna svona já ákveðin kraft einhvers staðar 

þá nýti ég það alltaf. Ég læt þau og þeirra samtal svolítið hjálpa mér 
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við það hvert ég stefni í þessu með þeim af því þetta er vissulega nám 

fyrir þau ekki fyrir mig.  

Sara reynir að vinna með nemendum sínum að því hvernig þeir vilji haga 

námsmatinu af því eins og hún sagði: 

Ef þau ekki hafa áhuga þá náttúrulega segir það sig sjálft að 

uppskeran þeirra verður ekki eins ríkuleg. Þannig að það hefur 

kannski breyst svolítið í þá áttina að nemandinn er farinn að svona 

hafa meiri áhrif á það hvað þau eru að læra, ekki bara kennarinn. 

Bryndís sagði frá stóru verkefni sem hún var að vinna í með 9. bekk. Það er um jarðfræði 

og er hún með tvíþætt námsmat. Annað var einstaklingsverkefni en hitt er hópverkefni. 

Seinna verkefnið er jafningjakennsla sem er stigi ofar en kynningar. Nemendur þurfa í raun 

að vera sérfræðingar í einhverjum vissum námsþætti til að geta kennt hann. Bryndís sagði 

helsta ókostinn við hópavinnuna vera að það sé alltaf einhver einn sem geri mest og einn 

sem geri minnst. Þess vegna finnst henni best að meta verkefni bæði sem 

einstaklingsverkefni og sem hópavinnu. Hún bætir við að í öllu námsmati séu auðvitað 

einhverjir ókostir og auk þess:  

Við erum auðvitað með ofsalega ólíka nemendur og mitt markmið er 

samt sem áður í rauninni það að vera með nógu fjölbreytt námsmat 

öm til þess að allir getir orðið besta útgáfan af sér sem námsmaður 

og fái tækifæri til að koma efninu á framfæri á þeim máta sem þeir 

telja best og eru, sem þeim er unnt að gera best.  

Þóra talaði um kröfurnar sem skólinn sem hún kennir við setur á hana hún sagði: „… það 

er náttúrulega krafa hjá skólanum þú veist að krakkarnir fari í próf og eitthvað þannig en ég 

reyni bara að hafa þetta sem fjölbreyttast.“ Þóra talar um það hvernig hún reynir að halda 

uppi fjölbreyttu námsmati fyrir nemendur og sagði:  

… ég er með þú veist þetta klassíska spurningahefti. Ég er með prófin 

og ég er með hópverkefni og svo er ég núna búin að vera með 

lýðræðislegt verkefni þar sem nemendur fá sjálfir að velja eitthvað 

efni tengt sögunni sem er búið að koma mjög vel út og síðan hef ég 

bara reynt að hafa þetta sem fjölbreyttast út af því að það eru ekkert 

allir sem skara fram úr. Bara þetta skriflega, ég sé alveg muninn þegar 

það eru hópverkefni þá blómstra sumir, meðan það er 

einstaklingsverkefni þá blómstra aðrir. 

Hún talaði einnig um að nóg sé af til dæmis sjónvarpsþáttum í sögu og að það sé gott að nota 

þá vegna þess að sumir nemendur séu slakir í lestri, þá geti þeir fengið námsefnið sjónrænt 
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og henni finnst það hjálpa þeim þegar þeir taka svo próf úr efninu. Með hennar orðum: „Ég 

reyni að hafa þetta sem fjölbreyttast þannig að allir nái aðeins að skína.“  

Guðrún sagði að hún reyni að hafa námsmatið dálítið fjölbreytt og að hún hafi farið 

svolítið meira út í munnlegt mat og sagði að ástæðan fyrir því sé að:  

… það er í rauninni lítið mál að sjá hvort nemandi sé búinn að ná því 

sem ég er að fjalla um eða ekki og þá er það B eða grænt ef það er 

hæfniviðmið … En svo reynum við að hafa svona svolítið opið skriflegt 

námsmat þannig að þau geti sýnt svolítið, passa að hafa það ekki of 

lokað. 

Eyrún sagði að í hópverkefnum sé hún eiginlega algerlega með jafningjamat þó svo að 

hún punkti hjá sér líka og meti þau í tímum. Eyrún sagði: „… Ég er alltaf að fara meira og 

meira inn á þessa braut, sko áður fyrr var þetta bara svona á kantinum með.“ 

Kennararnir virtust allir vera að vinna með mjög fjölbreytt námsmat. Á það bæði við um 

að þeir voru sjálfir með fjölbreytt námsmat en einnig voru áherslur hvers kennara 

mismunandi. Það sem stóð upp úr er að kennararnir vildu allir að nemendur þeirra hefðu 

tækifæri til að ná árangri.  

Til þess að nemendur geti náð árangri með námsmati eru margar leiðir færar. Sara sagði 

að hún noti ekki einhverja eina gerð námsmats mest heldur láti hún samtal sem hún á við 

nemendur á haustin stýra sér. Nemendur eru misjafnir og þeir biðja ekki allir um það sama.  

Bryndís sagði einnig að hún notaði ekki ákveðna tegund námsmats mest því hjá henni er 

ekkert verkefni eins. Hún sagði að hún notaði tæknina mikið og láti nemendur vinna verkefni 

í forritun auk þess að skila henni rafrænum heimaprófum. Hún lét nemendur sína búa til 

vendikennslu meðal annars. Annað sem hún nefndi voru svindlpróf og krossapróf. Eyrún 

sagði að hún noti sjálfs- og hópamat mest. Guðrún sagði að hún notist mest við munnlegt 

mat, skriflegt mat og ritun þar sem nemendur fást við eina spurningu. Guðrún sagði: 

… mér hefur fundist helsta áskorunin í námsmati er þar sem þau eru 

að búa eitthvað til eins og kynningar eða öö til dæmis bara að vera 

með kynningu fyrir bekkinn á einhverju ákveðnu. Mér finnst það oft 

hérna hljóma betur heldur en það, síðan er að meta þau svo í 

raunveruleikanum og kannski er það aldurinn, ég veit það ekki, en oft, 

mér finnst það vera svolítið mikið. Þetta er kannski svolítið mikið 

copy-paste. 

Þóra sagði að hún notist mest við próf og verkefni en það sé mismunandi. Hún er alltaf 

með lokaritgerð hjá sér sem er heimildaritgerð með APA-kerfinu.  
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Sara, Bryndís, Eyrún og Þóra sögðu að það sé ekkert sem komi í veg fyrir að þær noti 

ákveðið námsmat. Þóra sagði: 

… ég hef svo rosalega mikinn stuðning frá skólanum, ég má gera svo 

rosalega fjölbreytta hluti þannig í raun og veru helst ímyndunaraflið 

sem stoppar mann … Ég reyni að hafa sem fjölbreyttast, rosalega 

mikið um tímaþrengsli vegna þess að þessi hæfniviðmið þar sem 

maður þarf að prófa svo mikið, þetta setur manni ákveðinn ramma.   

Guðrún sagði að það sem stendur helst í vegi fyrir henni þegar kemur að námsmati á 

opnum verkefnum sem taka lengri tíma sé tímaskortur. Það sem einnig hefur hindrað hana í 

því að vera með opin og skapandi verkefni er ekki tækjaskortur heldur flækjustigið í 

skipulaginu að nota tækin sem eru til.  

Námsmat sem kennararnir segjast vera ánægðir með í samfélagsgreinum á unglingastigi 

eru: lýðræðisleg verkefni (þar sem þau jafnvel velja sér hóp og viðfangsefni), munnleg próf, 

valverkefni, jafningjakennsla, vinnubókarmat, hópamat, ritgerðir, rafræn krossapróf, rafræn 

gagnapróf með myndum þar sem spurningarnar eru jafnvel lesnar inn. Kennararnir virtust 

vera óánægðastir með þessi gömlu krossapróf í samfélagsgreinum á unglingastigi.  

Guðrún bætir við og sagði að það námsmat sem hún sé óánægð með í samfélagsgreinum 

á unglingastigi séu: 

… svona opin verkefni þar sem þau eru að hérna, öö þar sem þau hafa 

mikið frelsi til að búa eitthvað til, það er það sem ég hef svolítið rekið 

mig á það er mjög gott fyrir þau sem eru sterk en fyrir nemendur sem 

eru ekki sterkir og hafa mjög litla þekkingu, ég er ekki viss um að þau 

læri neitt endilega mikið á því annað en að klippa og líma og gúggla. 

Það er kannski svona, og það er líka kannski eitthvað sem ég þyrfti að 

læra betur, þú veist, að hérna, hvernig maður útfærir svoleiðis og þar 

kemur líka inn tímaskortur að gera það vel að það sé ekki bara 

eitthvað, einhvern veginn.  

Kennararnir nefndu oft sömu atriðin sem hafa hjálpað þeim að þróa námsmatið hjá sér. 

Þeir nefndu aðra kennara og að tala við fólk sem er að gera það sama, nemendur, námið, 

námsbækur, netið, samráðsfundi með samstarfsskólum og skólastjórnendum.  

6.3 Nemendur og skilningur þeirra á námsmatinu 

Allir kennararnir töluðu um að það væri verkefni út af fyrir sig að hjálpa nemendum að skilja 

námsmatið, hvað það þýddi og hvers væri ætlast til af þeim. Sara var með veggspjald uppi á 

vegg hjá sér þar sem nemendur gátu séð til hvers var ætlast af þeim ef þeir vildu fá A, B, C og 
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D í einkunn. Hún sagði samt við nemendur sína að það væru ekkert allir í A, það væri ekkert 

að því að vera í B. 

Bryndís talaði um að það sé mikilvægt að nemendur séu meðvitaðir og undirbúnir undir 

komandi námsmat. Hún leggur mikla áherslu á að þeir geri sér nákvæma grein fyrir því hvaða 

væntingar eru gerðar til þeirra og fái tíma til að undirbúa sig. En eftir að nýja námsmatið kom 

hefur ekki gengið vel að fá þá til að skilja það: 

… eins og hjá mér að nemendur, þeir vita ekkert, að reyna að fara yfir 

hæfniviðmiðin eða þau gera sér engan veginn grein fyrir hvað liggur 

undir … af því að ég er alveg í vandræðum, þrátt fyrir að vera nokkuð 

vel að mér í aðalnámskránni, að útskýra fyrir nemendum, að vita 

hvaða væntingar eru gerðar til þeirra en að sýna þeim hæfniviðmið 

og sýna þeim hvaða þáttum þau þurfa að ná til þess að fá góða 

einkunn, að þau verða algjörlega blankó, þau skilja þetta ekki, það er 

mjög erfitt fyrir þau að skilja sem sagt nýja námsmatið, þeim finnst 

þetta ofboðslega erfitt … það er svo mikilvægt að þau geri sér grein 

fyrir því hvaða væntingar eru gerðar til þeirra … getur gert það með 

einstök verkefni en ekki námið í heild út af því það er bara, ég alla 

vega næ ekki að koma því frá mér, er búin að reyna margoft.  

Nemendur Þóru eiga líka í erfiðleikum með að skilja námsmatið þótt hún sé búin að reyna 

að útskýra það vel, henni finnst það ekki ná að skila sér. Hún setur alltaf hæfniviðmið og 

einkunn við ákveðin atriði inn á prófin hjá sér. Hún sagði einnig að það sem virki ekki vel við 

nýja námsmatið sé ósamræmið á milli skóla. Hún sagði: „… þetta kerfi var bara sett og það er 

bara svona, heyrðu, þið bara reddið ykkur þannig að allir eru að finna upp hjólið hérna í 

sitthvoru horninu.“  

Eyrún sagði að hún tali alltaf um tilganginn með þessu öllu saman. Sara sagði að hún 

tengi alltaf í upphafi með því að ræða það hvað þau eru að fara að gera og sýnir þeim það. 

Þau sjá alltaf námsmatið sitt strax vegna þess að hún býr það alltaf til áður en hún leggur 

verkefnin fyrir. Guðrún byrjar alltaf veturinn á því að sýna þeim öll sex matsviðmiðin og er 

búin að leggja upp veturinn á áætlun sem nemendur fá og hún útskýrir hvern hluta fyrir sig 

og hvert námsmatið er. Guðrún sagði að sumir þeirra tengi þarna á milli en aðrir ekki. Hún 

sagði:  

En ég reyni að útskýra það og ég reyni líka að útskýra það fyrir þeim 

að sum matsviðmiðin eru þess eðlis að ég er alltaf að meta það bara í 

tímum. Eins og það að geta nýtt sér upplýsingar úr mismunandi 

miðlum og unnið úr þeim og komið þeim frá sér. Maður getur gert 

það á svo margan hátt þannig að margt sem við getum gert í tímum, 
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þau geta verið að sýna mér þessa hæfni í tímum á meðan annað er 

kannski svona þrengra.  

6.4 Áherslur í námsmati 

Kennararnir lögðu allir áherslu á að meta hæfni hjá nemendum sínum. Kennararnir voru ekki 

að leita eftir staðreyndaþekkingu hjá nemendum sínum heldur skilningi. 

Guðrún sagði að hún sé helst að leita eftir skilningi og gagnrýninni hugsun frekar en að 

þau viti nákvæma tímasetningu á ákveðnu jarðsögutímabili. Hún sagði að hún vilji frekar að 

þau viti nokkurn veginn hvað það er sem gerist eða að þau átti sig á hvað maðurinn er búinn 

að vera stutt á jörðinni. Þóra tekur í sama streng og sagði að hún leggi áherslu á það í 

sögunni að þau geti sett sig í spor einstaklinga á ákveðnu tímabili. Hún telur sig leggja mest 

upp úr því að þau öðlist skilning á efninu og að hún sé ekki að einblína á hvenær hitt og þetta 

gerðist. Hún bætir svo við: „Við erum öll stödd á öld þekkingar, þau geta tekið upp símann og 

skrollað.“  

Bryndís leggur áherslu á að nýta sér skapandi hugsun og að nemendur séu skapandi. Hún 

tekur í sama streng og Guðrún og Þóra og vill meina að hún sé meira í því að meta skilning 

hjá nemendum en beina staðreyndaþekkingu. Bryndís sagðir:  

… þetta er nefnilega það sem er að reynast mörgum kennurum hvað 

langerfiðast, að fara úr þessu gömlu staðreyndarófum og fara einmitt 

í þetta, held það vanti svolítið upp á hjá kennurum sko hvernig, þeir 

kunna ekki að meta eða kunna ekki að kenna þetta hvernig á að auka 

skilning og hvernig á að auka fjölbreytnina og eru svo fastir í því 

einmitt, þessum páfagaukalærdómi og eru mjög góðir í að kenna það 

en eru ekki eins góðir í að kenna hitt.  

Guðrún og Sara tala samt um að til þess að nemendur geti sýnt hæfni þurfi að vera til 

staðar ákveðin þekking. Guðrún sagði: „Ef maður tekur alveg þann hluta út, 

þekkingarhlutann, þá er eins og það vanti svolítið botninn í þetta hjá þeim.“ Sara sagði: 

Bein þekking er náttúrulega góð en svo þarf líka að vera þekking, 

hvernig afla ég mér upplýsinga, hvernig set ég þetta saman og 

hvernig hæfni hef ég til þess að eiga í samstafi við aðra. Þannig að ég 

skoða þetta allt í svolítið víðu samhengi.  

6.5 Breytingar á námsmati og viðhorf til þeirra 

Annað þema sem kom í ljós eru breytingar á námsmati. Það er bæði breytingin sem varð á 

aðalnámskrá og innleiðing á nýju námsmati en einnig breyting sem náði til kennaranna 
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sjálfra og hvernig þeirra námsmat þróaðist og breyttist í kjölfarið. Hér eru einnig nefnd 

viðhorf kennaranna til þessara breytinga. 

Allir kennararnir voru sammála um það að námsmatsaðferðir þeirra hafi breyst síðan þeir 

byrjuðu að kenna. Eyrún sagði: 

Jesús, já. Þú veist, þær náttúrulega breyttust aðallega, aðallega við 

hérna við tilkomu A, B, C. Þá þurftum við að fara að hugsa þetta upp á 

nýtt. Þá gat maður ekki, af því að áður fyrr var þetta bara í 

einhverjum stigum, þú veist 45 rétt af 50, þú veist, og deilt og bara 

konkret tala. Eins og ég var nú ekki hrifin af þessu A, B, C kerfi fyrst en 

ég er alltaf að verða hrifnari og hrifnari af því. 

Hún nefnir þó að gallinn við þetta kerfi að hennar mati sé að ef nemandi nái ekki 

helmingnum af námsefninu þá fái hann D og það þykir henni rosalega grimmt. Hún sagði að 

þess vegna hafi hún og hinir kennararnir sem kenna sögu stækkað C svolítið mikið.  

Sara er sammála því að námsmatsaðferðir hennar hafi breyst. Hún sagði að fyrstu árin 

hafi farið svolítið í það að finna sinn eigin takt. Hún viðurkennir að hafa hallað sér mikið að 

bókinni og að henni hafi fundist stuðningur í henni, það er hvernig hún átti að leiðbeina 

nemendum og hvaða leið átti að fara með þá. Hún sagði: 

… ég fór ekkert um víðan völl þar, þá hefði ég bara týnt sjálfri mér líka 

en ég hef alltaf stutt mig mikið við aðalnámskrána, mér finnst hún 

góð þó hún sé eins og hún er af því að hún er náttúrulega, maður 

gæti drukknað ef maður ætlar að gera þetta allt saman, maður kemst 

aldrei yfir það. 

Guðrún talar um að þegar hún hafi byrjað að kenna fyrir um 10 árum síðan hafi hún 

notast miklu meira við krossapróf í sögu. Hún hafi vitað hvað hún vildi fá frá nemendum en 

meira spurt í gegnum krossa. En núna sagði hún: 

… er ég meira farin í svona opnari, hérna, spurningar og þar sem þau 

eiga svolítið að rökstyðja og koma með, hérna, sitt mat á, hérna, 

hlutunum og segja sína skoðun og rökstyðja og svoleiðis. Þannig að ég 

hef meira farið út í það, eins líka með munnlegt mat meira, þannig að 

það er kannski svona helsta breytingin.  

Þóra sagði að námsmatsaðferðir sínar hafi tekið miklum framförum. Hún sagði að þegar 

maður byrji að kenna sé maður svo grænn. Hún hafi ekki mikið verið að hugsa út í það heldur 

bara lagt fyrir próf.  

… svo var maður með stigin og svo kom A, B, C. Prófspurningarnar 

búnar að þróast, þú veist, meira lagt áherslu á skilninginn, heldur 
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kannski veistu hvað gerðist hérna? Og mér finnst ég alltaf vera að, 

bara með hverju verkefni, hverju prófinu, og hverju sem maður 

leggur fyrir þá bara þá er maður alltaf, já ég get gert þetta betur. Ég 

held að maður sé alltaf að þróast, ég held að enginn kennari geti sagt 

„já ókei flott, nú er formúlan komin, þetta er tilbúið“. Það er aldrei 

þannig. Það er alltaf hægt að gera betur. Þetta er stanslaust í þróun. 

Miklar breytingar urðu þegar ný aðalnámskrá kom út með nýju einkunnakerfi. Þá var 

fallið frá því að gefa í tölustöfum og gefa átti í bókstöfum. Eyrún sagði að eftir að ný 

aðalnámskrá kom út skoði hún minna þekkinguna eða útkomuna sem slíka. Hún sagði að 

meiri áhersla sé á að skoða hvort nemendur vinni saman, hvort þeir séu sjálfstæðir, hvort 

þeir noti hugmyndaflugið. Einnig er hún alltaf að reyna að auka við samþættingu og 

leiðsagnarmat. 

Sara sagði að breytingin sé helst sú að færa sig úr einkunnakerfinu 0–10 yfir í 

bókstafakerfi. Það hafi krafist þess að hún horfi öðruvísi á verkefni frá nemendum sem hún 

telur hafa verið mjög lærdómsríkt og gott en einnig mikil vinna og sagði: 

… það eru alveg kostir og gallar. Sumt er betra, gefur mér líka svona 

aukin tækifæri á að skoða þetta í svona miklu breiðara samhengi á 

meðan mér fannst hitt í rauninni betra þá af því að þá gat ég stutt mig 

við einhver stig, mér fannst það líka gott. En í dag er ég ekkert viss um 

að ég myndi vilja styðja mig við einhver stig. Af því að nú skoða ég 

þetta bara með öðrum augum.  

Guðrún sagði að þegar hún hafi byrjað að kenna hafi hún skoðað aðalnámskrána mjög 

lítið en núna skoðar hún hana miklu meira og sagði:  

Núna er ég búin að lesa kaflann aftur og aftur og aftur. Þannig að ég 

veit miklu betur hvað hérna, já, til hvers er ætlast af mér og hérna, 

eða reyndar, þú veist, stundum er það svolítið ruglandi, til hvers er 

ætlast af mér, en ég er þá alla vega meira að skoða það.  

Bryndís sagði að hún sé svo heppin að hún hafi eiginlega ekkert verið að kenna áður en 

breytingin á námsmatinu í aðalnámskrá hafi átt sér stað þannig að hún hafi bara getað 

stokkið beint í þennan „nýja“ hugsunarhátt. En hún sagði samt:  

Ég finn að mér líður betur sem fagmanni, að ég, ööö ég er ekki að 

gera huglægt mat … ég er að meta hreint og beint, það er ekki 

eitthvað „æ á ég að gefa þessum meira, ég veit að hann getur betur“, 

þetta er bara svona, svona er þetta og ég er ekkert að gera neitt 

huglægt mat. Mér finnst það mjög gott og mér finnst það taka 
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svolítinn vafa frá mér. Mér finnst ég líka geta 120% geta gert grein 

fyrir hverju einasta námsmati og af hverju þessi nemandi fékk þessa 

einkunn en ekki þessa. Út af því að með tilkomu þessa nýja námsmats 

þá er undirbúningsvinnan svo mikil að maður þarf að vera með þetta 

algerlega á hreinu.  

Þóra byrjar líka að kenna eftir að nýja kerfið komst á og sagði:  

Ég kom bara inn í þetta kerfi. Ég náttúrulega hef ekki samanburðinn 

af því. Þetta er alveg kostur, kennararnir eru að tala um „ég sakna 

verkefnamöppunnar“ en ég finn ekkert fyrir svoleiðis. Finnst eiginlega 

skömm að Kennó hafi ekki verið búið að innleiða og kenna hvernig á 

að gera þetta A, B, C kerfi … að þau skuli ekki vera búin að gera 

námskeið fyrir kennaranema en ég held að það sé líka út af því að það 

veit enginn hvað hann á að gera.  

Það sem kennararnir virtust vera svolítið óöruggir með var skortur á samræmingu á 

einkunnum innan skólanna hvort sem það er innan sömu greinar eða á millli mismunandi 

faga. Þeir nefna einnig að það sé engin samræming á milli skóla. 

Kennararnir eru allir sammála um að námsmatið þeirra hafi tekið miklum breytingum 

og að nýtt námsmatskerfi hafi einnig breytt mörgu.  

6.6 Leiðsagnarmat 

Leiðsagnarmati er hægt að sinna á mjög fjölbreyttan máta. Leiðsagnarmati er ætlað að fá 

nemendur til að hugsa um nám sitt, gera sér grein fyrir markmiðum sínum og hvert þeir vilja 

stefna með náminu. Eitt af þemunum sem fram komu við úrvinnslu viðtalanna var 

leiðsagnarmat og hvernig því er háttað. Kennararnir virðast allir vinna með einhvers konar 

leiðsagnarmat þó svo að þeir geri það ekki á sama hátt.  

Sara segist reyna eins og hún geti að vera með leiðsagnarmat fyrir nemendur, til dæmis 

með því að ganga á milli og leiðbeina hópnum, ræða við hópa í hópverkefni um það hvar þeir 

þurfi að bæta sig og gefur þeim athugasemdir eins og:  

„Þetta er mjög flott hér en ef þú tengir þetta hugtak inn í, hvernig 

heldur þú að textinn þinn muni líta út?“ Reyni að tengja þau svolítið 

við það sem á undan hefur gengið, það sem við höfum farið í áður. 

Þannig að ég reyni að hjálpa þeim … og ef þau bæta sig þá sé að 

leiðsagnarmatið er að hjálpa, ef ekki þá auðvitað hjálpar það voða 
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lítið … en ég hef ekki fullkominn tíma í þetta leiðsagnarmat, almennt 

af því að tíminn er þannig lagað af skornum skammti líka. 

Eyrún segist vera með skipulagða fundi að minnsta kosti einu sinni á önn en helst tvisvar 

með sínum umsjónarbekk en að fjalli almennt um líðan og markmið nemenda en ekki 

vinnubrögð eða námsefni. Eyrún sagði:  

Við erum í þróunarvinnu með leiðsagnarmatið … allur skólinn … svo 

er ég alltaf að reyna sko, þú veist, þegar krakkarnir eru í segjum bara 

þau eru í einhverri vinnu reyni ég að kalla þau upp og skoða vinnuna 

hjá þeim og gefa þeim feedback á það skilurðu? 

Guðrún sagði að sitt leiðsagnarmat sé þannig að hún láti nemendur gera ritun og svo 

setjist hún niður með þeim og fari yfir hana, það gerir hún líka yfirleitt eftir próf með 

hverjum nemanda. Hún segist láta allan bekkinn vera að vinna inni í stofu og svo fer hún 

fram og kallar einn og einn til sín. Þá fer hún aðeins yfir hvað var vel gert og hvað mátti gera 

betur. Hún sagði: 

Ég reyni að eiga þetta samtal við nemendur þannig. Það sem mér 

finnst helsta áskorunin við það er fjöldi nemenda og lítill tími. Þetta er 

oft mjög tímafrekt þannig að ég myndi vilja hafa meiri tíma í það.  

Bryndís sagði að hjá sér sé leiðsagnarmatið í raun það sama og lokamatið vegna þess að: 

… það er auðvitað símat og leiðsagnarmatið er í rauninni minni útgáfa 

af stóru verkefnunum. Þá er ég með, reyni að hafa það ofsalega 

fjölbreytt, ég hef valverkefni, örkennslu og ég er með heimapróf, ööö 

svindlpróf, gagna-, ég er með bara alls konar, það er í rauninni bara 

og uuu hérna leiðsagnarmatið er öðruvísi en lokamat er bara það að 

þau fá tækifæri til þess að vinna svipuð verkefni aftur, í rauninni er 

það bara mín skilgreining á leiðsagnarmatinu. Þau fái leiðsögn og 

tækifæri til að bæta það sem gekk ekki nægilega vel í síðasta prófi 

eða námsmati. Þetta er í rauninni bara stórt verkefni sem ég er búin 

að búta niður í aðeins minni hluta … ég hef ekki haft ráðrúm eða 

svigrúm til að taka nemendur í einstaklingsviðtöl.  

Þóra sagði að hún noti rosalega mikið af jafningjamati og sjálfsmati. Hún sagði að hún hafi 

engan tíma til þess að taka nemendur í einstaklingsviðtöl en hana langar til þess og sagði frá 

því að í þjóðfélagsfræði langi hana að hafa munnlegt próf: 
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… mig langar svo ógeðslega mikið, ég er búin að vera að biðja um að 

fá prófdag fyrir 10. bekk í þjóðfélagsfræði, mig langar að hafa … 

munnlegt próf, af því þetta er einmitt svona spjallfag … öll 

hópverkefni sem þau gera, þá eru þau með sjálfsmat og jafningjamat 

á hópfélögum sínum og þegar það eru kynningar þá meta þau líka … 

Þóra sagði að hún fari yfir ritgerðir hjá nemendum í 10. bekk í Word og láti forritið rekja 

breytingar (e. track changes) og þar setur hún inn athugasemdir sem gefi nemendum 

tækifæri til þess að laga ritgerðina og skila henni aftur.  

6.7 Jafningjamat og sjálfsmat 

Allir kennararnir notast við jafningja- og sjálfsmat, í mismiklum mæli þó. Jafningjamat hjá 

Þóru er þannig að hver og einn nemandi í hópnum fær blað sem þeir fylla út. Þeir fá 

spurninguna „Hvernig stóð félagi minn ___________ sig í hópverkefninu?“ Á auðu línuna fer 

nafn nemandans sem er verið að meta. Nemandinn sem er að fylla út blaðið þarf svo að 

svara þessari spurningu um alla sem eru með honum í hóp. Næsta spurning er „Hvað gerði 

ÉG í hópverkefninu?“. Þá þarf nemandinn að segja frá sínu framlagi í verkefninu. Næsta 

spurning er „Eiga allir í hópnum skilið sömu einkunn? Ef nei, af hverju ekki?“. Næsta spurning 

er „Annað sem þú vilt taka fram?“ og síðasta spurningin er „Hvaða einkunn á ég skilið?“. 

Jafningjamat hjá Eyrúnu er ekki alveg eins, þar fyllir nemandinn út kvarða eins og sést hér 

fyrir neðan á töflu 4.  

Tafla 4. Sjálfsmatskvarði.  

 Alltaf Oftast Stundum Sjaldan Aldrei 

Tók virkan þátt í starfinu      

Sýndi áhuga      

Lagði sig fram um að skapa góðan starfsanda       

Hlustaði á það sem aðrir lögðu til málanna      

Sýndi forystu      

Sýndi framtakssemi í að afla upplýsinga      

Kom með ferskar eða nýjar hugmyndir      
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Hér fyrir neðan á töflu 5 má sjá dagbók sem Eyrún notaði við námsmat. Dagbókina vinna 

nemendur í sambandi við ákveðna daga í skólanum. Nemendum var frjálst að breyta útliti 

dagbókarinnar eins og þeim sýndist en í bókinni voru dálkar fyrir þá daga sem nemendur áttu 

að skrifa um og leiðbeiningar um það hvað átti að skrifa um. 

Tafla 5. Dagbók notuð við námsmat. 

Tímasetning Efni 

Dagsetning  Hvað var gert? 

Hver gerði hvað? 

Hvað gekk vel? 

Hvað gekk illa? 

Kom eitthvað á óvart? 

Gerðist eitthvað skemmtilegt? 

Hvað á að gera á morgun? 

Til þess að meta sjálfan sig og hvort verkefnið hefði verið leyst af hendi fengu nemendur lista 

eins og sjá má í töflu 6. Þennan lista nota þeir til að meta hvort verkefninu hefur verið lokið.  

Tafla 6. Matslisti fyrir sjálfsmat. 

Atriði Merkið X við það sem lokið 

Dagbók er snyrtileg og fullfrágengin  

Verkáætlun/hugmyndavinna er vandlega útfyllt 
og fullfrágengin 

 

Jafningjamat er útfyllt af öllum í hópnum og 
skilað inn til kennara 

 

Verkefnið sjálft hefur titil/heiti  

Markmið verkefnisins er skýrt  

Verkefnið er tilbúið og hefur verið stillt upp á 
listasýningu 

 

Frágangur í heimastofu er góður  

Frágangur í stofum list- og verkgreina er góður  

Tóku þátt í að ganga frá eftir listasýningu  

Sara sagði frá því að hún noti sjálfsmat í lok verkefna. Þegar nemendur vinna tveir og 

tveir saman segist hún sjá fljótt hvernig gengur, það er hvort báðir nemendur séu að leggja 

sitt af mörkum. Þau eru hins vegar yfirleitt þrjú til fjögur að vinna saman í hópavinnu:  

En þegar þau eru orðin þrjú og sérstaklega fjögur þá er alltaf hætta á 

að einhver verði bara svona svolítið viðhengi. Þannig að ég hef alltaf í 

lokin líka sem sagt einstaklingsmat þar sem þau meta sig sjálf og líka 

hópinn og það er bara svona trúnaðarsamtal á pappír eða á Docs 
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[ritvinnsluforrit Google] inni í Classroom [kennslukerfi Google] hjá 

okkur og hinir vita í rauninni ekki hvað viðkomandi sagði um hópinn.  

Sara sýndi mér líka útgáfu að sjálfsmati fyrir 8. bekk. Þegar þau fara yfir bókina Um víða 

veröld eiga þau að skrifa hvað það er sem þau kunna, hvað þau vilja vita og svo hvað þau 

hafa lært. Þetta kallar hún KVL-skjal. Nemendur voru misjafnlega duglegir við að fylla dálkana 

út að hennar sögn. Útlit KVL-skjals má sjá hér fyrir neðan á töflu 7.  

Tafla 7. KVL-skjal. 

K – kann  V – vil vita L – hef lært  

   

 

Bryndís notar bæði jafningja- og sjálfsmat þó svo að hún segi að sjálfsmatið hafi ekki 

alveg gengið nægilega vel. Bryndís sagði: 

Mér finnst virka betur ef ég blanda þessu saman, þá er ég bara með 

einhver viss stig í pottinum. Þú ert bara með 10 stig og þú þarft að 

meta hópinn. Hvað ætlarðu að gefa þér mörg stig og hvað ætlarðu að 

gefa þessum mörg stig … útkoman verður að vera 10.  

Guðrún sagði að í hópverkefnum láti hún hópinn gera skýrslu saman um það hvernig þau 

unnu verkefnið „eins líka þar sem hver einstaklingur ööö sagði frá sínu sem sagt framlagi og 

hinna líka og svona meti sig“.  

6.8 Áhrif nemenda á nám og námsmat 

Mikið hefur breyst með tilkomu nýrrar aðalnámskrár í námsmati. Aukin áhersla er á 

leiðsagnarmat og samkvæmt því eiga nemendur að hafa eitthvað um nám sitt og námsmat 

að segja. Einnig eiga allir skólar að meta hæfni- og matsviðmið og gefa einkunnir í 

bókstöfum. Það hefur óumflýjanlega í för með sér miklar breytingar frá því sem áður var. 

Guðrún sagði: 

… mér dettur í hug eins og að í fyrra var ég með verkefni í 9. bekk í 

sögu þar sem við vorum svolítið að vinna með 20. öldina. Það var 

svolítið þemað, fyrst fór ég í ákveðinn grunn og svo máttu þau sem 

sagt búa til einhverja afurð þar sem þau máttu bara velja það sem 

þau vildu bara einhvern atburð eða já eitthvað sem gerðist á 20. 

öldinni og þá máttu þau alveg velja algerlega út frá sínu áhugasviði og 
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og það er helst þannig þegar það er í svona opnum verkefnum að, já 

þá gera þau það. 

Sara sagðir: 

Þau hafa svolítið mikið að segja varðandi sitt eigið nám. Af því eins og 

ég sagði áðan ég er ekki að þessu fyrir mig, þú veist, þau eru að þessu 

fyrir sig sjálf. Stundum átta þau sig ekki á því eftir öll þessi ár að þau 

séu að þessu fyrir sig, þau eru bara löt. Mjög erfitt að ná sumum 

einstaklingum en því meira sem þau hafa að segja um sitt nám því 

auðveldar gengur að tengja þau við það sem við erum að gera í hvert 

sinn.  

Bryndís sagði að nemendur sínir tækju mjög virkan þátt og að henni fyndist það mikilvægt. 

Hún á oft miklar samræður við nemendur um það hvernig hægt er að meta þau. Þeir fá líka 

sín valverkefni og þegar hún er að vinna í prófum byrjar hún alltaf á því að nemendur fari yfir 

blaðsíðurnar og finni aðalatriðin auk þess sem nemendur búa til spurningar í eiginlega öllum 

prófum sem hún gerir. Þá búa þau til spurningasafn sem hún setur svo saman í Quizizz eða 

Kahoot! og þau nota þetta spurningasafn til að læra undir próf vegna þess að spurningarnar 

geta komið á prófi. Úr þessu spurningasafni koma bara ákveðið margar á prófinu sjálfu. Um 

þetta sagði hún: 

Ég er að ná þeim svolítið, þú veist, þetta eru kannski 40 spurningar og 

miserfiðar og ég er að ná þeim í brjálæðislegan lærdóm … þau eru 

með þetta algerlega á hreinu áður en þau fara í prófið. Ég er ekki 

hérna til að vera með skyndipróf eða láta þau læra einhvern, að það 

sé einhver páfagauka lærdómur. Heldur virkilega að leggja sig fram í 

undirbúningi. Mikilvægt að þau sjái að þau geti þetta alveg og að þau 

séu fullfær, fullfær um að ná góðri einkunn …  

Þóra sagði að þegar hún er að setja upp verkefni eða annað sambærilegt þá spjalli hún 

við nemendur á undan um það hvað þeir hafi áhuga á að gera og hvað þá langi að gera. Ef 

þeir biðja um hópverkefni þá gerir hún það. Hún leyfir þeim að velja viðfangsefnið í einu 

hópverkefni en þá velur hún næst. Nemendur þurfa líka að vera tilbúnir að vinna með hóp 

sem samanstendur ekki endilega bara af vinum þeirra. Sumir vilja ekki vinna með vinum 

sínum í hóp vegna þess að þeir eru svo slakir námsmenn „þannig að ég tek alveg spjallið 

svolítið við nemendur“. Eyrún sagði að hún reyni að tala við nemendur um tilganginn með 

þessu öllu: 

Þegar þau eru búin að vera að spyrja mig: „bíddu ætlarðu í alvörunni 

að vera með ritgerðarspurningu í landafræði? Það hlýtur að vera svo 

vítt.“ Auðvitað er það mjög vítt, hvað haldið þið að ég sé að græða á 
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því að þið skrifið langar ritgerðir sko um geimferðir? Þú veist það, ég 

get ekkert mælt skilning ykkar á efninu með því, þannig að skoðið 

þetta hversu opið, hvað er það sem hún væri að leita eftir.  

Sara reynir að tengja í upphafi, hún sýnir þeim hvað þau eru að fara að gera. Hún býr strax til 

námsmatið og sýnir þeim það. Hún býr námsmatið til áður en hún leggur verkefnið fyrir. Flest 

eru verkefni sem hún hefur unnið áður en ef hún verður vör við það að áhugasvið krakkanna 

er á skjön við verkefnið breytir hún því aðeins eða eins og hún sagði: „Þá bara fletti ég í 

aðalnámskránni alveg, já ég þarf kannski að hugsa þetta eitthvað aðeins öðruvísi og bara 

breyti. Þannig að ég reyni eins og ég get að hafa verkefni svona sem mest í takt við þau.“  

Guðrún sagði að hún byrji svolítið í 8.–9. bekk að kynna fyrir þeim matsviðmiðin en að hún 

leggi mesta áherslu á það í 10. bekk að kynna þeim öll sex matsviðmiðin:  

Ég byrja alltaf veturinn á því bara hérna að sýna þeim öll þessi sex 

matsviðmið og svo er ég búin að leggja upp sem sagt allan veturinn 

að, hérna, gef þeim bara áætlun og útskýri í þessum hluta erum við 

að taka fyrir þetta matsviðmið og við munum meta það svona þannig 

að þau, ég reyni að fara í gegnum það þannig og svo alltaf jafnt og 

þétt þá minni ég þau á þetta. Þegar ég geri próf eða verkefni eða 

eitthvað þá læt ég, set ég á prófið matsviðmiðin þannig að þau eru 

með það sýnilega á prófinu.  

En Guðrún talaði samt um að sum þeirra tengi en önnur ekki. Þóra sagði að hún láti 

nemendur alltaf sjá hæfniviðmiðin og hvað þau eru að gera. Eyrún sagði hins vegar að þegar 

þau eru hætt í efninu sé hún með heilsteypt mat, stundum leyfir hún þeim að skila verkefni 

sem hún gefur þeim svo til baka og nemendur geti þá lagað og skilað aftur. Það gerði hún til 

þess að sjá hvar nemendur væru staddir og hvort þeir kunni þetta. Sara tók í sama streng og 

sagði að ef nemendur væru ekki að standa sig eins og þeir hefðu getað þá eigi hún samtal við 

þá og bendir þeim á það. Það náði hún samt bara að gera með sumum nemendum en hún 

náði ekki að taka þá alla á einstaklingsfund eftir hvert námsmat:  

það er ekki hægt, því miður en ég reyni að leiðbeina þeim, benda 

þeim á styrkleika sína. Ef þau finna að þau eru sigurvegarar þá veit ég 

að þau vinna eða ættu að vinna betur, þau ættu að sjá tilgang í þessu 

öllu saman. Sum sjá bara ekkert tilgang í að læra um hafdjúpin eða 

sögu, eða bara stjórnmálafræði, „ég hef engan áhuga á þessu, af 

hverju á ég að vera að læra þetta?“. 

Guðrún sagði að sökum tímaskorts hafi þau ekki tíma til að fara aftur og aftur í sama 

hlutinn. Hún segist þess vegna nota námsmatið til að endurskoða næsta vetur: 
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… ég var alveg búin að taka út krossapróf en setti þau svolítið inn 

aftur til að bakka upp hitt … ef ég er að kenna sögu, segjum bara 

seinni heimstyrjöldina, að þá er mjög gott að vita nokkurn veginn 

hvernig Evrópulandakortið lítur út, hvaða lönd eru í Evrópu og hvar 

eru þau sirka staðsett. Og þau eru í landafræði í 8. bekk, þá legg ég 

áherslu á smá utanbókarlærdóm, það er undirstaðan fyrir næsta og 

næsta, þannig að ég reyni að skoða hvar mér finnst, hvar vantar 

eitthvað inn í svo þau geti byggt upp sko, eins og bara í heimildavinnu 

ef ég sé að 10. bekkingar eru, þau bara átta sig engan veginn á 

heimildaskráningu eða hvaða heimildir eru góðar, þá þarf ég að hugsa 

það betur í 8. og 9. bekk, að leggja það betur inn þannig að það er 

kannski þannig, svolítið.  

Bryndís notar meðal annars Quizizz til að fara yfir hvar nemendur standa. Hún sagði að 

Quizizz sé mjög gott tæki til þess að finna út hvaða efni maður þarf að fara betur yfir og hvað 

maður þarf að leggja meiri áherslu á:  

Þá fær maður það bara á Excel-skjali sko hvaða spurningu nemendur 

áttu erfiðast með að svara, hvað það tók þau langan tíma að svara 

hverri spurningu ef maður er með spurningu á heimaprófi og það 

tóku sér allir 10 mínútur í að vinna þessa spurningu, þá veit ég að ég 

þarf að fara yfir hana betur. Líka ef það eru mjög margir sem ná ekki 

að svara einhverri spurningu þá get ég alltaf farið yfir það efni betur. 

Við gerum mjög reglulega alltaf kannanir, er eitthvað sem við þurfum 

að fara sérstaklega betur yfir og þau eru dugleg bara að leiðbeina 

manni og eru mjög dugleg. Ég er ofsalega opin með það að þau geta 

haft áhrif á kennsluna en ég les ekki hugsanir hérna, stundum finnst 

mér ég vera að standa mig eins og hetja upp á töflu en er ekki að 

koma þessu nógu vel til skila. Og þau eru, ég er alveg búin að koma 

því inn í þeirra haus að þau þurfa að vera duglega að segja, og þau 

eru líka dugleg að leita aðstoðar.  

Þóra sagði að oft sé mikill munur á nemendum á fyrsta prófi og á síðasta prófi. Til að 

mynda hafi nemendur alltaf verið að rugla saman kynþáttahyggju og þjóðernishyggju sem 

séu mikilvæg hugtök í námsefninu en á síðasta prófinu segist hún hafa séð hvað nemendur 

skildu í raun og veru:  

Ég reyni að vinna með þetta en sumt náttúrulega fer maður ekki aftur 

í vegna þess að maður hefur ekki tíma til þess. Rauði þráðurinn hjá 8. 

bekk var á tímabili auðlindir og verndun þeirra. Og hvað eru auðlindir 
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og ég fann það á síðasta prófinu hjá þeim að allir vissu það. Þannig að 

það er bara mismunandi, sumt förum við bara einu sinni í og þau ná 

þessu eða ná þessu ekki vegna þess að við höfum ekki tíma en svo er 

sumt sem ég tel vera mikilvægara sem ég fer í oftar.  

Eyrún sagði að hún verði alltaf hrifnari og hrifnari af því að gefa fyrir í bókstöfum. Sara 

gefur líka fyrir með bókstöfum í Mentor og sagði:  

Sumir hafa áhuga á því að fylgjast með þessu á meðan aðrir horfa 

bara á bókstafinn sjálfan sko … ég merki alltaf líka inn í hæfniviðmiðin 

líka, hvernig staðan er og gef þeim þessa endurgjöf í formi skilaboða 

þarna inni og þá sjá líka aðstandendur og foreldrar.  

Guðrún sagði að þau hafi byrjað á því að gefa liti fyrir hæfniviðmiðin. Litirnir tákna mat eins 

og „hæfni náð“:  

En í 10. bekk af því að við erum bara að vinna með matsviðmiðin, það 

eru þrjú þeirra í rauninni er bara gefið einu sinni fyrir, af því veturinn 

endist ekkert í að gera hvert þeirra oft. Þá setjum við beint inn 

bókstafinn við matsviðmiðið. Þannig að þau sjá þetta allt inn á 

Mentor um leið og það kemur.  

Bryndís lætur nemendur hafa lista fyrir próf, á honum stendur hvað þeir þurfa að vita 

fyrir prófið. Þegar hún fer yfir prófið gefur hún þeim endurgjöf í formi matslista þannig að 

þeir viti hvað þarf að bæta og hvað það var sem dró þá niður. Hún gefur nemendum fyrir 

bæði í lit og bókstöfum. Nemendur sjá hvar þeir hafa rauðan lit sem er merki um að þeir 

þurfi að bæta sig og hvar þeir hafa grænan lit sem þýðir að þeir hafi staðið sig vel. Blár er 

framúrskarandi, grænn merkir að hæfninni hafi verið náð og það gangi vel og svo er gulur og 

rauður þegar hæfni er ekki náð. Hún merkir þetta við hæfniviðmiðin en ekki sérstök verkefni.  

Þóra sagði að hún leyfi nemendum alltaf að skoða prófin. Hún gefur þeim fyrir með 

bókstaf og umsögn við hvert próf en hún sagði að vandamálið við einkunnagjöfina komi fram 

þegar það eigi að fara að gefa einkunn út frá öllum hæfniviðmiðunum sem búið er að meta: 

… hvernig ætlarðu að reikna þetta út? Við erum að fara á fund, núna 

á fimmtudaginn, unglingadeildin til að samræma okkur og hvað … 

ætlum við að gera? Hvernig ætlarðu að reikna út meðaltal svona 

innan gæsalappa þegar þetta eru ekki tölur? Ætla ég að hafa þrjú A og 

tvö B, er það B en A hjá einhverjum öðrum? Þú veist, við verðum 

svolítið svona að samræma þetta af því að núna er þetta fyrsta árið 

sem við erum að gefa lokaeinkunn, það er engin tala á bak við þetta, 

alla vega hjá flestum fögum.  
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Tilgangurinn með námsmatinu kemur fram hjá öllum kennurunum en nokkrir þeirra 

töluðu um að þeir væru ekki vissir um að nemendur tengdu þar á milli, það er að segja á milli 

námsmats og svo aftur hæfniviðmiða og matsviðmiða, þó svo að kennararnir hefðu það 

sýnilegt eða segðu þeim frá þeim áður. 
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7 Umræða 
Í þessum kafla er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þær skoðaðar í samhengi við 

rannsóknarspurningarnar og fyrri þekkingu. Rannsóknarspurningin er: Hvernig er námsmati 

háttað í samfélagsgreinum á unglingastigi? Undirspurningarnar eru: 

 Hvað er metið (bein þekking, skilningur, skapandi hugsun, gagnrýnin hugsun, 

viðhorf …)? 

 Hvaða aðferðir og matstæki nota þátttakendur við námsmat og við hvað styðjast 

þeir þegar þeir velja/skipuleggja námsmatsaðferðir? 

 Kemur tilgangurinn fram? 

 Hvernig er unnið með niðurstöður og hvernig er þeim miðlað? 

 Hvernig haga þátttakendur leiðsagnarmati? 

 Er munur á vinnubrögðum eftir menntun og reynslu í starfi? 

Niðurstöðurnar geta gefið til kynna hvernig námsmati í samfélagsgreinum er háttað á 

unglingastigi en ekki er hægt að alhæfa út frá gögnunum vegna þess að um lítið úrtak er að 

ræða auk þess að í eigindlegum rannsóknum koma fram huglæg gögn sem eru lýsandi fyrir 

skoðanir þeirra sem tóku þátt en ekki endilega allt þýðið. Kennararnir í rannsókninni eru að 

lýsa sínum skoðunum og reynslu sinni af námsmati.  

7.1 Hvað er metið? 

Kennararnir eru allir að leita eftir einhvers konar hæfni hjá nemendum sínum frekar en 

þekkingu. Segja má að kennararnir séu ekki að leita eftir staðreyndaþekkingu sem virðist 

hafa verið mæld að miklu leyti hér áður fyrr með krossaprófum í samfélagsgreinum. Þeir eru 

að leita eftir hæfni nemandans til að skilja, beita gagnrýninni hugsun, hæfileikanum til setja 

sig í spor annarra og sköpun. Tveir af kennurunum fimm segja að það þurfi að vera til staðar 

grunnþekking á viðfangsefninu. Þegar kennararnir tala um þekkingu má kannski segja að þeir 

séu að tala um þekkingu á þann veg að nemendur viti hvernig eigi að afla sér upplýsinga, 

hvernig eigi að setja þær upplýsingar saman og hvernig eigi að vinna í samstarfi við aðra. Það 

má velta því fyrir sér hvort að kennarar séu farnir að meta þekkingu og hæfni með öðrum 

hætti en áður. Kannski er það vegna þess að þjóðfélagið hefur breyst í gegnum árin og 

nemendur nú til dags þurfa að búa yfir öðruvísi færni heldur en áður.  

Í rannsókn Ernu Ingibjargar Pálsdóttur (2007) kom í ljós að 82% kennara leggja áherslu á 

að meta þekkingu á námsefninu og helmingur kennara leggur áherslu á að meta hæfni 

nemenda. Kennararnir sem tóku þátt í rannsókn þessari á námsmati í samfélagsgreinum 

virðast ekki hugsa mikið um að meta þekkingu nemenda, meiri áhersla er á að meta hæfni 

nemenda en í rannsókninni hjá Ingibjörgu átti það aðeins við um helming kennara. Það má 

velta því fyrir sér hvort þessi áherslubreyting hafi komið í kjölfar nýrrar aðalnámskrár.  
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Kennararnir í rannsókn Ernu Ingibjargar Pálsdóttur (2007) nefndu líka að ef það er ekki 

grunnþekking til staðar þá er eins og nemendur nái ekki hæfninni. Þeir töluðu um það að þeir 

hafi jafnvel bakkað aðeins og tekið aftur inn í námið að nemendur þurfi líka að læra 

staðreyndir til þess að þeir geti sýnt fram á hæfni. Þetta kom líka fram hjá tveimur af 

kennurunum í þessari rannsókn. Það getur verið að kennararnir í þessum tveimur 

rannsóknum skilgreini hæfni og þekkingu á mismunandi hátt og að þekking og hæfni skarist 

ekki að einhverju leyti þess vegna. 

Kennararnir í rannsókninni nota mats- og hæfniviðmiðin sem koma fram í 

aðalnámskránni. Þeir virðast ekki vera ánægðir með þau og tala meðal annars um það að 

þessi mats- og hæfniviðmið séu of löng, allt of víðtæk og að það sé erfitt að komast yfir þau 

öll. Til þess að takast á við þau hafa kennararnir farið mismunandi leiðir. Einn skólinn var til 

að mynda búinn að ákveða að vinna út frá matsviðmiðum, önnur leið var að skipta 

hæfniviðmiðunum niður á árgangana, einnig voru hæfniviðmiðin tekin í sundur til þess að 

það væri hægt að dreifa þeim betur. Kennararnir virðast ekki hugsa um lykilhæfni og kom 

það ekki upp í viðtölunum en mögulega er það misjafnt eftir skólum og jafnvel 

sveitarfélögum.  

Það getur vel verið að það þurfi að endurskoða hæfniviðmiðin og fjölda þeirra í 

samfélagsgreinum eins og aðalnámskráin er í dag en segja má að það sem hafi aðallega 

vantað sé einhvers konar leiðarvísir fyrir kennara sem gefur vísbendingar um það hvernig 

hægt er meta hæfniviðmiðin. 

Það að kennararnir í þessari rannsókn voru oft frekar að meta hæfni heldur en þekkingu 

auk þess að námsmatið virðist vera mjög fjölbreytt gæti gefið til kynna að ákveðin vandamál 

gætu skapast við lok 10. bekkjar þar sem að það gæti þýtt meiri breytileika í einkunnum á 

milli grunnskóla. Það getur skapað vandamál við inntöku nemenda í framhaldsskóla vegna 

þess að áreiðanleiki og réttmæti einkunna nemenda úr grunnskóla er ekki mikill og ekki er 

auðvelt að vita hvað stendur á bak við hana. 

7.2 Námsmat 

Í aðalnámskrá kom fram hvernig ætti að haga námsmati en skólarnir gátu hver haft sína 

útfærslu á því. Segja má að flestir kennarar hafi þurft að endurhugsa sitt eigið námsmat. 

Kennararnir sem tóku þátt í þessari rannsókn voru allir búnir að hugsa mikið um sitt 

námsmat og hvernig þeir gætu með sem bestu móti framkvæmt nýja námsmatið. 

Kennararnir voru sammála um að námsmatsaðferðir þeirra væru búnar að breytast síðan 

þeir byrjuðu að kenna. 

Skipulag námsmats virðist hafa breyst með tilkomu nýrrar aðalnámskrár. Bryndís nefnir 

það að nú skoði hún hæfniviðmiðin fyrst og velji svo námsefni og verkefni út frá því. Hún 
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sagði að það sé mikil viðbótarvinna fyrir kennara að finna til námsefni sem hentar auk þess 

að búa til verkefni. Í TALIS 2013 kom í ljós að 56,7% kennara þróa og leggja fyrir sitt eigið 

námsmat (Ragnar F. Ólafsson, 2014). Í TALIS 2018 sögðu 69,7% íslenskra kennara að þeir 

notuðust við sitt eigið námsmat (Ragnar F. Ólafsson, 2019). Niðurstöður TALIS virðast gefa til 

kynna að fleiri kennarar séu farnir að búa til sitt eigið námsmat mögulega er það tilkomið 

vegna nýja námsmatskerfisins. Það má velta því fyrir sér hversu margir kennarar vinna eins 

og Bryndís og byrji á því að velja hæfniviðmiðin fyrst og þurfi svo að leita að námsefni sem 

hentar. Það gefur til kynna að kennarar leggi á sig gífurlega mikla vinnu til að fylgja nýja 

námsmatskerfinu. 

Kennararnir sækja mikið í sína eigin reynslu. Þeir reyna að taka eftir því hverju krakkarnir 

hafa gaman af og hvað þeir biðja um. Þeir eiga samtöl við nemendur um námsmatið. Sara 

spyr til dæmis nemendur út í hvaða námsmat þeir vilji hafa og notar svo það námsmat sem 

þeir biðja um. Í samfélagsgreinahluta Aðalnámskrár grunnskóla (2013) kemur fram að 

mikilvægt sé að nemendur viti til hvers er ætlast af þeim, hvernig þeir verða metnir og að 

endurgjöf sé lýsandi. Stiggins o.fl. (2007) skilgreina fimm lykla að vönduðu námsmati og einn 

lykillinn er einmitt þátttaka nemenda í ferlinu. Í rannsókn Ernu Ingibjargar Pálsdóttur (2007) 

voru 13% kennara sammála því að nemendur taki þátt í að ákveða hvaða markmið séu lögð 

til grundvallar námsmatinu en 61% voru því ósammála. Miðað við þetta má velta því fyrir sér 

hvort að kennarar séu í raun og veru farnir að vera opnari fyrir því að leyfa nemendum að 

hafa áhrif á eigið nám. 

Það var áberandi hversu fjölbreytt námsmat kennararnir voru með og hversu mikinn 

metnað þeir lögðu í að hafa það fjölbreytt. Þeir voru ennþá með próf og kaflapróf en þeir 

notuðu líka annars konar námsmat. Námsmat sem kennararnir nefna og þeir hafa verið 

ánægðir með eru lýðræðisleg verkefni, munnleg próf, valverkefni, jafningjakennsla, 

vinnubókarmat, hópamat, ritgerðir, rafræn krossapróf og rafræn gagnapróf með myndum 

þar sem spurningarnar eru jafnvel lesnar inn. Kennararnir virðast sjá ástæðu til að þróa sitt 

eigið námsmat og telja má að kennararnir leggi sig fram um að hafa það námsmat sanngjarnt 

og að það henti nemendahópnum. En það leiðir mögulega til þess að nemendur verði 

ábyrgari fyrir sínu eigin námi og meðvitaðri um sitt eigið nám vegna þess að þeir hafa 

eitthvað um það að segja.  

Í rannsókn Ernu Ingibjargar Pálsdóttur (2007) kemur fram að námsmat virðist vera 

mismunandi eftir aldursstigum en það eru helst kennarar sem kenna á eldri stigum sem eru 

með skrifleg próf að öllu eða miklu leyti. Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar o.fl. (2014) virtist 

vera áhersla á fjölbreytt námsmat. Það kom í ljós að þrír af hverjum fjórum kennurum nota 

kafla- eða hlutapróf í sama mæli og áður. Í aðalnámskrá er lögð áhersla á að námsmat sé sem 

fjölbreyttast yfir önnina til að gefa kennara skýra mynd af getu og hæfni nemenda (mennta 
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og menningarmálaráðuneyti, 2011). Það má velta því fyrir sér hvort ný aðalnámskrá hafi 

kallað á meiri fjölbreytni í námsmati og hvort það hafi ekki verið af hinu góða fyrir nemendur 

vegna þess að það hentar ekki öllum að taka próf og fjölbreytni gefur öllum nemendum 

tækifæri til þess að skína. Það er einmitt það sem kennararnir sem tóku þátt í þessari 

rannsókn voru að reyna að gera, að gefa öllum tækifæri á að vegna vel.  

Kennararnir sækja mikið í aðra samstarfsmenn og kennara þegar þeir eru að skipuleggja 

námsmatsaðferðir. Segja má að þekking á námsmati innan skólanna sé töluverð og það má 

velta því fyrir sér hvort það mætti ekki nýta þann mannauð betur með því að koma á 

einhvers konar samstarfi á milli skóla.  

Það hefur margt breyst í kennslu á fáum árum. Eitt af því er aukin tölvu- og 

spjaldtölvunotkun. Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar (2014) kom fram að 20% kennaranna 

notuðu námsmöppur en kennararnir sem tóku þátt í þessari rannsókn nefndu þær ekki. Ein 

af ástæðunum gæti mögulega verið sú að nú orðið er mjög algengt að nemendur og 

kennarar noti tölvur og spjaldtölvur þannig að það er auðveldara fyrir kennara að hafa 

aðgang að verkefnum nemenda og safna þeim saman með forritum eins og Google 

Classroom og Seesaw auk annarra.  

Það virðist vera að núgildandi matskerfi aðalnámskrár hafi í för með sér aukið álag og 

aukna vinnu fyrir kennara. Kennararnir í þessari rannsókn tala um að þeir hafi þurft að 

endurhugsa námsmatið sitt. Kennararnir virðast einnig þurfa að hugsa mikið út í mats- og 

hæfniviðmiðin og hvernig eigi að meta þau og hvaða námsefni þeir þurfi til að geta gert það. 

Bryndís sagði að það færi mikill tími í að finna námsefni hjá henni vegna þess að hún getur 

ekki lengur kennt ákveðna bók. Auk þess gefa allir kennararnir einkunnir inn á Mentor. Þar 

þurfa þeir að fylla út hæfnikort, svo þegar nemendur eiga að fá einkunnarspjöld, sem er 

oftast tvisvar á ári þá þurfa kennararnir að finna eina einkunn fyrir samfélagsgreinar. 

Samkvæmt kennurunum sem tóku þátt í þessari rannsókn er það ekki auðvelt vegna þess að 

það er ekki lengur hægt að finna út meðaltal í nýja námsmatskerfinu. 

Það má velta því fyrir sér hvort að það séu ekki mjög sterkar vísbendingar um að það 

þurfi að laga mats- og hæfniviðmiðin í samfélagsgreinunum og jafnvel hjá öðrum 

greinasviðum líka. 

7.3 Tilgangur námsmatsins 

Allir kennararnir töluðu um að það væri verkefni út af fyrir sig að hjálpa nemendum að skilja 

námsmatið. Nemendurnir voru búnir að læra á gamla kerfið þar sem þeir fengu tölueinkunn 

og kunnu að túlka hana. Einnig kunnu foreldrar þessara nemenda að túlka hana og kennarinn 

sem gaf hana. Þegar kom að því að finna út lokeinkunn var reiknað út meðaltal og ein 

tölueinkunn fengin út. Nýja námsmatskerfið er ekki alveg svo einfalt. Nemendur fá einkunn 
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fyrir hæfniviðmið í formi bókstafs og það virðist sem nemendur eigi í erfiðleikum með að 

skilja námsmatið.  

Svör kennaranna í þessari rannsókn gefa til kynna að nemendur eru ekki ennþá búnir að 

venjast hæfni- og námsmatsviðmiðunum. Nemendur virðast ekki alltaf gera sér grein fyrir því 

hvað er verið að meta. Í aðalnámskrá kemur fram að til þess að nemendur skilji viðmiðin geti 

kennarar undirbúið lýsingu eða jafnvel sýnt þeim dæmi um vel unnin verkefni (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Það er greinilegt að allir kennararnir eru að leita leiða til að nemendur skilji námsmatið. 

Þrír af kennurunum töluðu um að það vantaði samræmingu á milli skóla og innan skóla. 

Skólarnir sem kennararnir voru að kenna í voru misjafnlega langt á veg komnir í innleiðingu á 

námsmatinu. Það getur líka haft áhrif ef að nemendur eru ekki búnir að vera lengi í kerfinu 

eiga þeir mögulega eftir að skilja það betur þegar á líður. Eins getur verið erfitt fyrir 

nemendur að vera mögulega með margar gerðir af námsmati vegna þess að það er ekki 

samræming innan skóla og getur það tafið enn meira fyrir því að þeir skilji til hvers er ætlast 

af þeim og hvað er verið að meta.  

Það má velta því fyrir sér hvort að erfiðleikar nemenda við að gera sér grein fyrir nýja 

námsmatinu geti virkað letjandi á nemendur og valdið því að þeir hætti að reyna. Í 

námskránni kemur fram að nemendur eigi að vita til hvers er ætlast af þeim (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011) en kennararnir í þessari rannsókn tala um að nemendur séu 

ekki ennþá farnir að skilja það.  

7.4 Endurgjöf 

Almennt eru kennararnir ánægðir með nýja einkunnakerfið en þeir viðurkenna þó að þeir 

hafi þurft að hugsa einkunnagjöfina upp á nýtt. Hver og einn skóli hefur þurft að útfæra sitt 

námsmat þannig að það er ekki endilega nákvæmlega það sama sem þarf til að fá til dæmis B 

eða „hæfni náð“ á milli skóla. 

Kennararnir í rannsókninni gefa einkunnir í litum og bókstöfum. Þegar gefið er fyrir í litum 

er blár „framúrskarandi“, grænn er „hæfni náð“, fjólublár er „á góðri leið“, gulur er „þarfnast 

þjálfunar“ og rauður er „hæfni er ekki náð“. Allir kennararnir voru nokkuð jákvæðir gagnvart 

þessari breytingu. Kennararnir nefndu það að þeir sem voru næst 10 þegar gefnar voru 

tölueinkunnir voru óánægðastir með nýja kerfið. Það má velta fyrir sér hvort að það sé vegna 

þess að núna er „hæfni náð“ jafnt og B. Til þess að fá A eða „framúrskarandi“ þarf að öllu 

jöfnu að gera meira en ætlast er til og í gamla kerfinu var það ekki þannig. Einnig eru afar 

margir, jafnvel flestir, með B eða „hæfni náð“ en í gamla kerfinu var það ekki þannig að eins 

margir væru til dæmis með 8 og hærra. Mats- og hæfniviðmiðin eru líka þannig að þau eru 
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oft metin með verkefnum og símati þannig að nemandi þarf alltaf að standa sig vel á 

mörgum sviðum og sýna fjölbreyttari hæfni en í gamla kerfinu.  

Allir kennararnir gáfu fyrir mats- og hæfniviðmiðin inni á Mentor. Í Mentor er gefið fyrir 

mismunandi hæfniviðmið inn á hæfnikort og svo er ein bókstafseinkunn fundin út úr því. Það 

er auðvitað ekki hægt að gera meðaltal úr bókstöfum. Það getur verið að það ýti undir 

óöryggi hjá kennurum að þurfa að finna út úr því hvaða bókstaf eða lit nemandi fær í 

lokaeinkunn. 

7.5 Leiðsagnarmat kennaranna 

Mikil áhersla er lögð á leiðsagnarmat í aðalnámskrá grunnskóla (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Þar segir að kennarar þurfi að meta hæfni og nám 

nemanda með nemandanum sjálfum. Í samfélagsgreinahluta Aðalnámskrár grunnskóla 

(2013) kemur fram að leggja eigi áherslu á leiðsagnarmat. Þar kemur fram að mikilvægt sé að 

nemendur taki þátt í námsmatinu til dæmis með sjálfsmati og jafningjamati. Segja má að 

nemendur hafi fengið að einhverju leyti meira vald yfir sínu eigin námsmati en um leið jókst 

einnig ábyrgð þeirra. Þess vegna getur verið gott að notast við líkön eða módel til þess að 

sýna nemendum til hvers er ætlast af þeim. Stiggins o.fl. (2007) benda á að kennarar geti 

notað dæmi eða módel um það hvað telst vera góð vinna og hvað telst vera slæm vinna. 

Allir kennararnir notuðu leiðsagnarmat. Leiðsagnarmatið var aðallega þannig að 

nemendur fengu munnlega endurgjöf í tíma um verkefni. Í Kohn (2011) kemur fram að 

einkunnagjöf er ekki alltaf besta leiðin til að veita nemendum endurgjöf heldur hentar 

munnleg endurgjöf oft betur.  

Kennararnir sögðu að þeir hefðu ekki mikinn tíma fyrir einstaklingsviðtöl. Í rannsókn Ívars 

Rafns Jónssonar og Birgis Jónssonar (2015) segja þeir frá aðferð sem þeir eru að þróa til að 

bæta leiðsagnarmat í eigin kennslu á menntaskólastigi. Aðferðin snýst um að auka samtal á 

milli nemenda og kennara. Í rýnihópunum sem þeir settu saman kom í ljós að rauði 

þráðurinn í samtölunum að mati höfundanna tveggja var að nemendur kalli á áherslu á 

samtal á milli kennara og nemenda. Það má velta því fyrir sér að nemendur séu að kalla eftir 

auknu samtali milli kennara og nemenda vegna þess að námsmatið er búið að breytast og 

þeir þurfa að taka meiri ábyrgð á sínu eigin námi. Það getur verið að það væri nemendum til 

bóta ef skólastjórnendur og kennarar myndu haga störfum sínum þannig að það væri hægt 

að hafa einstaklingsviðtöl í unglingadeild einu sinni á ári. 

Í meistaraprófsritgerð Ragnheiðar Hermannsdóttur (2008) sögðu nemendur í 

rýnihópaviðtölum að skriflegar umsagnir hjálpuðu þeim við námið en það skipti máli hvernig 

þær væru orðaðar. Umsagnir þyrftu að fela í sér mat á stöðu og leiðbeiningar um hvernig 

hægt væri að gera betur. Kennarar í dag nota tæknina mikið og segja má að það auðveldi 
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kennurum að vera með leiðsagnarmat vegna þess að þá er hægt að gefa nemendum 

skriflegar athugasemdir inn á Classroom eða Seesaw sem gætu nýst nemendum.  

Kennararnir létu nemendur líka meta sjálfa sig með sjálfsmati og hópinn með 

jafningjamati. Í rannsókn Ernu Ingibjargar Pálsdóttur (2007) kom í ljós að fáir svarendur 

virðast nota sjálfsmat og jafningjamat. Þó virðast 70% kennaranna sammála um að sjálfsmat 

sé gagnleg aðferð. Í rannsókn Meyvants Þórólfssonar o.fl. (2009) skoðuðu þau skólanámskrár 

hjá 58 skólum, þar kom fram að áherslan virðist jafnan mun meiri á leiðsagnarmat en á 

lokamat sem er ólíkt því sem fram kom í svörum kennaranna í rannsókn Ernu Ingibjargar 

Pálsdóttur (2007). 

Þegar TALIS 2018 (Ragnar F. Ólafsson, 2019) er borið saman við TALIS 2013 (Ragnar F. 

Ólafsson, 2019) er mesta breytingin að kennarar veita nemendum oftar skriflega umsögn auk 

bókstafs- eða tölueinkunna. Árið 2013 var það um helmingur kennara sem gerði það en 2018 

var það um 61% kennara. Leiðsagnarmat virðist vera í sókn frá því sem áður var og segja má 

að kennarar séu farnir að nota það á markvissari hátt. Þeir kennarar sem tóku þátt í þessari 

rannsókn virðast vera ánægðir með leiðsagnarmat.  

Mikilvægt er að nemendur taki þátt í náminu og bent er á sjálfsmat og jafningjamat sem 

leið til þess (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) Allir kennararnir notuðu sjálfsmat 

og jafningjamat til þess að meta nemendur sína. Elísabet Valtýsdóttir (2010) segir að þegar 

nemendur taki þátt í matinu með sjálfsmati eða jafningjamati eykst skilningu þeirra á matinu 

og þeir sjá hvernig námið og námsmatið tengjast. En Black og Wiliam (1998) benda á að 

skortur á áreiðanleika og traustu mati er ekki vandamál þegar kennarar nota sjálfs- og 

jafningjamat. Þeir segja að vandamálið sé að nemendur geta aðeins metið sjálfan sig ef þeir 

hafa nægilega skýra mynd af markmiðunum sem þeir eiga að ná með náminu. Það má velta 

því fyrir sér hversu áreiðanleg sjálfs- og jafningjamatið sé þegar nemendur virðast ekki tengja 

á milli mats- og hæfniviðmiða og einkunnanna. 

7.6 Munur á vinnubrögðum eftir menntun og reynslu í starfi 

Í rannsókn Ernu Ingibjargar Pálsdóttur (2007) kom fram að rúm 65% kennara með lengri 

starfsreynslu en 20 ár telja námsmatsstefnu skólans skýra en aðeins 42% kennara sem eru 

með minna en fimm ára starfsreynslu. Í þessari rannsókn kom ekki fram mikill munur á 

kennurunum sem hægt er að skrifa á menntun eða reynslu í starfi. Ef það var einhver munur 

sem kom fram var það frekar munurinn á skólunum vegna þess að þeir voru allir með sína 

útfærslu. Það má því velta fyrir sér hvort það þurfi að samræma námsmat innan skóla eða á 

milli skóla á einhvern hátt því segja má að allir séu nýliðar í nýja námsmatinu. 

Allir kennararnir sem tóku þátt voru uppteknir af nýja námsmatinu og hvernig þeir gætu 

unnið það sem best bæði gagnvart aðalnámskrá og nemendum. Enginn af þeim hafði áður 
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tekist á við viðlíka verkefni sem sneri að námsmati. Allir kennararnir hafa þurft að leggja sig 

fram um að aðlagast þessum breytingum hvort sem þeir voru að kenna fyrir breytinguna eða 

ekki. Þeir hafa þurft að koma sér upp vinnulagi sem samræmist nýja námsmatskerfinu og 

tekur á þessum breytingum á aðalnámskránni sem hefur haft mikil áhrif á námsmat kennara. 

Allir kennararnir í þessari rannsókn velta námsmatinu mikið fyrir sér, skoða það námsmat 

sem þeir leggja fyrir og endurmeta það til þess að sjá hvort það þurfi að breyta eða bæta 

eitthvað. Eins og áður hefur komið fram þá segir Wiliam (2013) að kennarar geti ekki farið 

eina leið í kennslu vegna þess að það sem virkar hjá einum kennara með ákveðinn 

nemendahóp virki ekki endilega hjá þeim næsta.  
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8 Lokaorð 
Námsmat er mikilvægur þáttur í starfi kennara. Námsmat fékk enn stærra hlutverk en áður 

eftir að ný aðalnámskrá kom út árið 2011 og greinasviðahlutanum sem kom 2013. Það var 

áberandi hversu mikinn metnað kennararnir höfðu fyrir námsmatinu og hvað þeir lögðu 

mikla vinnu á sig til að gera námsmatinu góð skil. Allir kennararnir höfðu mikinn áhuga á 

námsmati en virtust vinna þetta frekar mikið upp á eigin spýtur.  

Mikil áhersla er á leiðsagnarmat og styðja rannsóknir við að það skili árangri. Kennararnir 

í þessari rannsókn voru allir með einhvers konar leiðsagnarmat en virtust þó allir kvarta yfir 

tímaleysi og enginn þeirra hafði mikinn tíma til að sinna einstaklingsviðtölum. Það er 

umhugsunarefni hvort að kennurum þurfi að vera úthlutaður ákveðinn tími til þess að sinna 

þeim. 

Kennararnir vinna námsmatið eftir bestu getu og sannfæringu en virtust þó hafa áhyggjur 

af samræmingu bæði innan skólanna og á milli skólanna. Það hlýtur að vera nokkuð 

mikilvægt að slíkt sé unnið á svipaðan máta til að nemendur sitji allir við sama borð og eins til 

þess að þeir skilji til hvers er ætlast af þeim.  

Samstarf á milli kennara og jafnvel teymiskennsla gæti verið gott ráð til þess að gefa 

kennurum tíma og tækifæri til þess að vinna að námsmati saman. Í ljós kom í þessari 

rannsókn að það er einmitt samtal og þessi umræða sem á sér stað á milli kennara sem 

kennurunum fannst nýtast best í því að þróa sitt eigið námsmat. 

Þessi rannsókn gefur til kynna að það þurfi að endurskoða mats- og hæfniviðmiðin. Mörg 

þeirra virðast vera of víðtæk og opin. Mögulega væri hægt að búa til einhvers konar leiðarvísi 

sem kennarar gætu stutt sig við. En þó svo að núgildandi námsmatskerfi sé ekki gallalaust þá 

gefur það kennurum ákveðið svigrúm og tækifæri til þess að þróa sig áfram með námsmat.  

Einnig gæti samræming námsgreina átt vel við vegna þess að í mörgum greinum eru 

mats- og hæfniviðmiðin keimlík, í stað þess að læra um til dæmis heimildarskráningu í 

mismunandi fögum mætti samþætta mat á þeim þætti. Það má velta því fyrir sér hvort að 

nám nemenda myndi ekki verða heildstæðara. Þeir þyrftu þá ekki að fara aftur og aftur í 

sama hæfniviðmiðið eða nánast sömu eftir því í hvaða fagi þeir væru. Með samþættingunni 

er ekki verið að fækka eða gefa eftir hæfniviðmið heldur bæta nám nemenda. Höfundur vill 

benda á „Sprellifix“ sem kennt er í Langholtsskóla þar sem kennararnir samþætta íslensku, 

upplýsingatækni, náttúrufræði og samfélagsgreinar (Oddur Ingi Guðmundsson, 2019). 

Mikilvægt er að það komi út einhvers konar námsefni fyrir samfélagsgreinar þar sem mats- 

og hæfniviðmiðin eru höfð í forgrunni. Það fer mikill tími í það hjá kennurum að finna til alls 

konar námsefni sem henta mats- og hæfniviðmiðunum. Námsefnið gæti verið gefið út af 

menntamálastofnun í formi bóka eða smárita. Í smáritunum væri þá farið yfir nokkur 
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hæfniviðmið í einu og í þeim væri námsefni sem hentaði hæfniviðmiðunum sem um ræddi. 

Það væri hægt að setja upp rafrænan gagnabanka þar sem kennarar gætu fundið ákveðið 

mats- eða hæfniviðmið og þar undir væru hugmyndir að bæði námsefni og námsmati sem 

hægt væri að nota. Einnig gæti verið gott að styrkja samtal á milli kennara. Kennararnir í 

þessari rannsókn töluðu við aðra kennara þegar þeir voru að þróa námsmatið hjá sér og þess 

vegna gætu ráðstefnur og fjarmenntabúðir nýst kennurum þegar þeir eru að reyna að ráða 

fram úr mats- og hæfniviðmiðunum. 

Námsmat er mikilvægur hluti af starfi kennara og von höfundar er sú að þessi rannsókn 

nýtist þeim við þróun á eigin námsmati. 
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Viðaukar  

Fylgiskjal A — Kynningarbréf 

 

Sæl(l),  

 

Ég heiti Björk Hjaltalín Stefánsdóttir og er nemandi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég 

er að skrifa M.Ed.-ritgerðina mína sem er um námsmat í samfélagsfræði á unglingastigi. 

 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig kennarar haga námsmati sínu, hvaða aðferðir 

þeir nota, hvað hefur gefist vel og hvað ekki og hvort og þá hvernig þeir nota leiðsagnarmat. 

Rannsóknarspurningin er: Hvernig haga samfélagsgreinakennarar á unglingastigi námsmati í 

kennslu sinni? 

 

Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn. Þess vegna stefni ég á að taka einstaklingsviðtöl við 

4–6 grunnskólakennara sem kenna samfélagsfræði á unglingastigi. Leiðbeinandinn minn er 

Svava Pétursdóttir, lektor við Menntavísindavið. Farið verður með upplýsingar úr viðtölunum 

sem trúnaðarmál og ekki verður hægt að rekja svörin til einstakra kennara eða skóla. 

 

Ég er að leita að viðmælendum og var að vona að þú gætir bent mér á 

samfélagsgreinakennara í þínum skóla sem ég gæti haft samband við? 

 

 

Kær kveðja, 

Björk Hjaltalín Stefánsdóttir 

Sími: 868 1205 

Netfang: bhs2@hi.is 
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Fylgiskjal B — Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki fyrir viðtal vegna eigindlegrar rannsóknar vegna M.Ed.-verkefnis Bjarkar 

Hjaltalín Stefánsdóttur 

 

Viðmælanda ber ekki skylda til þess að taka þátt og er frjálst að hætta hvenær sem er í 

viðtalinu. Viðmælanda er frjálst að neita að svara hvaða spurningu sem er. 

 

Markmiðið er að skoða námsmat í samfélagsgreinum á unglingastigi. Rannsóknin byggir á 

eigindlegum viðtölum við samfélagsgreinakennara á unglingastigi. Viðtölin koma til með að 

veita frekari upplýsingar um undirbúning, framkvæmd og úrvinnslu námsmats í 

samfélagsgreinum eins og það er unnið út frá aðalnámskrá grunnskóla. 

 

Rannsakandi heitir algjörum trúnaði og nafnleynd. Ekki verður hægt að rekja svör 

viðmælenda til þeirra. Gögnum verður eytt eftir úrvinnslu gagna. 

 

 

 

 

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín er fólgin. 

 

__________________________________________  Dags: ________________ 

Með undirskrift minni samþykki ég þátttöku. 
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Fylgiskjal C — Viðtalsrammi 

 

1. Hvernig undirbýrð þú námsmat fyrir komandi skólaár?  

2. Getur þú nefnt mér dæmi um hvernig þú velur námsmatsaðferðir eða matstæki sem 

þú notar? 

3. Þegar þú ert að þróa námsmatið hjá þér, hvert sækir þú upplýsingar um nýjungar sem 

hafa reynst þér vel? 

4. Hvað af þessu metur þú helst í námi nemenda? Bein þekking, skilningur, skapandi 

hugsun, gagnrýnin hugsun, viðhorf. 

5. Hvers konar námsmat notar þú mest í samfélagsgreinum á unglingastigi? 

6. Er það námsmat sem þú notar það sem þú telur best henta? 

7. Getur þú sagt mér frá því eða nefnt mér dæmi um hvernig námsmataðferðir þínar 

hafa breyst síðan þú byrjaðir að kenna?  

8. Geturðu nefnt mér dæmi um námsmat sem þú ert ánægð(ur) með og finnst vel 

heppnað í samfélagsgreinum á unglingastigi?  

9.  Getur þú nefnt mér dæmi um námsmat sem þú ert ekki ánægð(ur) með og finnst 

ekki vel heppnað í samfélagsgreinum á unglingastigi?  

10. Hvað finnst þér hafa breyst við námsmat eftir að aðalnámskrá 2011 og 2013 kom út?  

11. Hvernig er leiðsagnarmati háttað hjá þér? 

12. Á hvaða hátt taka nemendur þátt í námsmatinu? 

13. Á hvaða hátt gerir þú nemendum grein fyrir tilgangi námsmatsins? 

14. Hvernig notar þú niðurstöður námsmatsins?  

15. Hvernig miðlar þú upplýsingum úr námsmati?  

 

Og í lokin nokkrar spurningar um þig: 

16.  Hversu lengi hefur þú starfað sem kennari?  

17. Hversu lengi hefur þú kennt samfélagsgreinar á unglingastigi? 

18. Hver var sérhæfing þín eða kjörsvið í kennaranáminu? 

19. Hefur þú sótt eða fengið endurmenntun um samfélagsgreinakennslu eða námsmat í 

henni? 

20. Er eitthvað fleira sem þú vilt bæta við? 

 

Þá langar mig að þakka þér fyrir að tala við mig og hjálpa mér við meistaraverkefni mitt. 


