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Ágrip 

Leiðsagnarmat hefur fengið sífellt meiri athygli síðustu áratugi en mikil áhersla er lögð á það í 

aðalnámskrá grunnskóla frá 2013. Í rannsókn minni sem fellur undir snið starfendarannsókna 

skoða ég sérstaklega notkun matskvarða með tilliti til leiðsagnarmats. Hvaða áhrif ég geti 

haft á ábyrgð og sjálfstæði nemenda og markmiðasetningu þeirra með notkun 

matskvarðanna auk þess að skoða viðhorf nemenda minna til slíkrar vinnu. Rannsóknina 

framkvæmdi ég á þremur önnum frá vori 2019 til vors 2020. Þátttakendur í rannsókninni 

voru, ásamt mér sjálfri, nemendur mínir í 9. bekk vorið 2019 sem síðan voru komnir í 10. 

bekk haust 2019 og vor 2020. Lögð voru fyrir fimm verkefni í ensku á tímabilinu þar sem lagt 

var fyrir svokallað frammistöðu- og leiðsagnarmat og stuðst var við matskvarða.  

Niðurstöðurnar byggði ég á rannsóknardagbók sem ég hélt í hljóðupptökuformi, 

viðhorfskönnunum, virkniskráningu, rýnihópsviðtali og sjálfsmatskvarða auk óformlegra 

samtala við nemendur mína. Fram komu ýmsir kostir notkunar matskvarða og bentu 

niðurstöðurnar til þess að matskvarðar með leiðsegjandi tilgangi geti haft góð áhrif á nám og 

kennslu. Ég og nemendur mínir erum sammála um að matskvarðar séu góð viðbót við 

kennsluna, þeir hjálpa nemendum að setja sér markmið, halda utan um nám sitt og minnka 

námstengdan kvíða.  
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Abstract 

“It helps me set stronger and bigger goals when it comes to my learning” 

The use of rubrics in English learning in secondary school 

Increased attention has been given to formative assessment in the last few decades in 

Iceland and it plays a significant role in the National Curriculum for compulsory schools from 

2013. In this action research study I examined students’ attitudes towards the use of 

assessment rubrics with a formative purpose and to what extent rubric use influenced 

learner autonomy, responsibility and goal setting in my students. The study was conducted 

during three semesters from spring 2019 to spring 2020. Participants included myself and 

my students of English in 9th grade, who subsequently moved on to 10th grade in the fall of 

2019. The study included five school projects in English using authentic and formative 

assessment methods and rubrics. 

Data was collected with an audio-recorded research journal, written questionnaires, 

records of student participation, a focus group interview and self-assessment rubrics as well 

as informal conversations with my students. The results indicate that rubrics can affect 

learning and teaching in positive ways and both my students and I generally view them as a 

useful addition to our lessons. The results show that students feel that rubrics help them to 

set clearer goals, their work is more structured and their anxiety levels are lower when 

learning is supported by rubrics.  

 

 

 



6 

Efnisyfirlit 

Formáli ............................................................................................................................. 3 

Ágrip ................................................................................................................................ 4 

Abstract ............................................................................................................................ 5 

Efnisyfirlit ......................................................................................................................... 6 

Myndaskrá ....................................................................................................................... 9 

Töfluskrá ........................................................................................................................ 10 

1 Inngangur ................................................................................................................ 11 

1.1 Reynsla mín og hugmyndir um efnið ............................................................................ 11 

1.2 Uppbygging ritgerðar ................................................................................................... 13 

2 Fræðilegur bakgrunnur ............................................................................................ 14 

2.1 Námsmat: Fræðileg sýn ............................................................................................... 14 

2.2 Þróun námsmats á Íslandi ............................................................................................ 14 

2.3 Aðalnámskrá ............................................................................................................... 17 

2.3.1 Hæfniviðmið .................................................................................................................. 17 

2.3.2 Matsviðmið .................................................................................................................... 18 

2.3.3 ............................................................................................................................................... 19 

2.3.4 Námsmat ....................................................................................................................... 19 
2.3.4.1 Áreiðanleiki og réttmæti námsmats ....................................................................................... 19 

2.4 Leiðsagnarmat ............................................................................................................. 20 

2.4.1 Mat í þágu náms ............................................................................................................ 21 

2.4.2 Mat sem nám ................................................................................................................. 21 

2.4.3 Mat á námi .................................................................................................................... 22 

2.4.4 Símat/leiðsagnarmat ..................................................................................................... 22 

2.5 Endurgjöf .................................................................................................................... 23 

2.6 Frammistöðumat ......................................................................................................... 23 

2.7 Sjálfsmat og jafningjamat ............................................................................................ 24 

2.7.1 Jafningjamat sem endurgjöf .......................................................................................... 25 

2.7.2 Jafningjamat sem lærdómstæki .................................................................................... 25 

2.7.3 Jafningjamat til að kenna nemendum að leggja mat á nám ......................................... 25 

2.8 Markmiðasetning ........................................................................................................ 26 

2.9 Nemendasjálfstæði ...................................................................................................... 26 

2.10 Rannsóknir á leiðsagnarmati ........................................................................................ 27 

2.10.1 Matskvarðar .................................................................................................................. 28 

3 Aðferð ..................................................................................................................... 30 

3.1 Starfendarannsóknir .................................................................................................... 30 

3.1.1 Áreiðanleiki og réttmæti eigindlegra rannsókna ........................................................... 31 

3.1.2 Starfsþróun kennara ...................................................................................................... 32 

3.2 Mín rannsókn .............................................................................................................. 32 

3.2.1 Þátttakendur og námsumhverfi .................................................................................... 35 

3.2.2 Gagnaöflun .................................................................................................................... 35 
3.2.2.1 Rannsóknardagbók og hljóðupptökur .................................................................................... 35 



 

7 

3.2.2.2 Viðhorfskannanir .................................................................................................................... 35 
3.2.2.3 Virkniskráning ......................................................................................................................... 36 
3.2.2.4 Rýnihópsviðtal ........................................................................................................................ 36 
3.2.2.5 Sjálfsmatskvarðar ................................................................................................................... 36 
3.2.2.6 Leyfisöflun og siðferðileg atriði .............................................................................................. 37 

3.3 Framkvæmd ................................................................................................................ 37 

3.3.1 Lýsing á verkefnum ........................................................................................................ 37 

3.3.2 Greining gagna ............................................................................................................... 38 

3.3.3 Verkefni 1 - Kynningar Canada ...................................................................................... 38 
3.3.3.1 Kynning og framkvæmd verkefnis .......................................................................................... 38 
3.3.3.2 Ígrundun, túlkun og endurmat ............................................................................................... 39 

3.3.4 Verkefni 2 - Puppet pals ................................................................................................ 40 
3.3.4.1 Kynning og framkvæmd verkefnis .......................................................................................... 40 
3.3.4.2 Ígrundun, túlkun og endurmat ............................................................................................... 40 

3.3.5 Verkefni 3 - Ræður; hugtök tengd unglingamenningu .................................................. 42 
3.3.5.1 Kynning og framkvæmd verkefnis .......................................................................................... 42 
3.3.5.2 Ígrundun, túlkun og endurmat ............................................................................................... 45 

3.3.6 Verkefni 4 - Bæklingar; Írland ........................................................................................ 49 
3.3.6.1 Kynning og framkvæmd verkefnis .......................................................................................... 49 
3.3.6.2 Ígrundun, túlkun og endurmat ............................................................................................... 52 

3.3.7 Verkefni 5 - Skotgrafarbréf úr fyrri heimstyrjöld ........................................................... 53 
3.3.7.1 Kynning og framkvæmd verkefnis .......................................................................................... 53 
3.3.7.2 Ígrundun, túlkun endurmat .................................................................................................... 57 

4 Niðurstöður ............................................................................................................. 58 

4.1 Viðhorfskönnun ........................................................................................................... 58 

4.2 Rýnihópsviðtal ............................................................................................................. 62 

4.3 Sjálfsmat ..................................................................................................................... 63 

4.4 Samantekt ................................................................................................................... 64 

5 Umræða .................................................................................................................. 67 

5.1 Notkun matskvarðanna ............................................................................................... 67 

5.2 Námsmat .................................................................................................................... 67 

5.3 Leiðsagnarmat ............................................................................................................. 68 

5.4 Endurgjöf .................................................................................................................... 69 

5.5 Virkni og námsárangur ................................................................................................. 70 

5.6 Sjálfsmat og nemendasjálfstæði ................................................................................... 70 

5.7 Helsti ávinningur og gagnrýni ....................................................................................... 71 

6 Lokaorð ................................................................................................................... 74 

Heimildaskrá .................................................................................................................. 76 

Viðauki A: Sjálfsmatsrammi Evrópsku tungumálamöppunnar .......................................... 79 

Viðauki Á: Leyfisbréf ....................................................................................................... 80 

Viðauki B: Viðhorfskönnun verkefni 1 og 2 ...................................................................... 81 

Viðauki D: Viðhorfskönnun verkefni 3 ............................................................................. 82 

Viðauki Ð: Viðhorfskönnun verkefni 5 ............................................................................. 83 

Viðauki E: Rýnihópsviðtalsrammi .................................................................................... 84 



8 

Viðauki É: Tölvupóstur til foreldra ................................................................................... 85 

Viðauki F: Matskvarði fyrir verkefni 1 .............................................................................. 86 

Viðauki G: Matskvarði fyrir verkefni 2 ............................................................................. 87 

Viðauki H: Hugtakalisti fyrir verkefni 3 ............................................................................ 88 

Viðauki I: Matskvarði fyrir verkefni 3 .............................................................................. 89 

Viðauki Í: Matskvarði fyrir verkefni 4 .............................................................................. 90 

Viðauki J: Matskvarði fyrir verkefni 5 .............................................................................. 92 

 



 

9 

Myndaskrá 

Mynd 1. Hringferli Lewins ........................................................................................ 31 

Mynd 2. Spírall starfendarannsóknar minnar .......................................................... 34 

Mynd 3. Mynd af töflu: punktar nemenda fyrir matskvarða í verkefni 3 ................ 44 

Mynd 4. Mynd af töflu: punktar nemenda fyrir matskvarða í verkefni 4 ................ 51 

Mynd 5. Skotgrafarbréf nemenda ............................................................................ 57 

 



10 

Töfluskrá 

Tafla 1. Samantekt af niðurstöðum eftir þemum .................................................... 64 

 



 

11 

1 Inngangur  

Í þessu verkefni til M.Ed. gráðu við Deild faggreinakennslu fjalla ég um starfendarannsókn 

sem unnin var á árunum 2019 til 2020. Ég skoðaði eigið starf og þá vinnu sem fólst í 

innleiðingu matskvarða með leiðsegjandi tilgangi og áhrifum sem hann hafði á nám og 

kennslu í ensku í unglingadeild. Fyrri hluti rannsóknarinnar fór fram á vorönn 2019 og síðari 

hluti á haustönn 2019. Síðasta verkefnið var lagt fyrir í janúar 2020 en síðan var unnið úr 

gögnum á vorönn 2020. Nemendur sem tóku þátt í rannsókninni voru í 9. bekk þegar 

rannsókn hófst og 10. bekk þegar henni lauk.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar er mér einkar hugleikið þar sem ég hef tekið þátt í vinnu 

við innleiðingu og kynningu leiðsagnarmats í bæjarfélaginu þar sem ég starfa, með góðum 

árangri. Fyrir gerð rannsóknarinnar hafði ég unnið að notkun leiðsagnarmats á miðstigi og 

prófað ýmsar leiðir sem mér þóttu gefa góða raun. Notkun matskvarða er ein leið til að stýra 

endurgjöf til nemenda og hefur mér þótt kvarðarnir hjálpa mér við að skilgreina markmið 

verkefna og stýra kennslunni. Þrátt fyrir að finnast ég hafa haft góða hugmynd um nytsemi 

matskvarða hafði ég ekki skoðað ferlið markvisst með alla kosti og galla í huga. Ég hafði ekki 

prófað að nota matskvarða í enskukennslu og langaði að skoða hvernig ég gæti nýtt þá í 

faggrein minni á unglingastigi. Þá langaði mig að þróa þá frekar með því að taka nemendur 

mína með í hönnun og framsetningu kvarðanna og gera þá þannig að meiri þátttakendum í 

eigin námi og námsmati. 

Hugmyndin með innleiðingu matskvarðanna var sú að nemendur gætu nýtt þá til að setja 

sér markmið, stuðst við þá í verkefnavinnu og notað þá til að meta gæði eigin náms. Þá 

myndu þeir stýra endurgjöf til nemenda og auðvelda samtal um framhaldið og næstu 

markmið. Matskvarðarnir voru einnig notaðir til lokamats þar sem ætlast er til að gefnar séu 

einkunnir í bókstöfum fyrir skilaverkefni, kannanir, kynningar og annað í skólanum þar sem 

ég starfa. Með því að notast við og skoða endurtekið sömu færni með matskvörðunum 

vonaðist ég til að leiðsegjandi tilgangur þeirra væri skýr í augum nemenda og að þeir gætu 

nýst til að bæta nám og kennslu. 

1.1 Reynsla mín og hugmyndir um efnið 

Með nýrri aðalnámskrá sem byggir á hæfniviðmiðum og vinnu með þau tel ég nauðsynlegt 

að endurskoða námsmat almennt. Hefðbundin skrifleg próf geta átt fullan rétt á sér en 

námsmat verður ávallt að endurspegla mat á þeirri hæfni sem leitast er við að þjálfa. 

Mikilvægt er að nýta fjölbreyttar leiðir til námsmats og finnst mér það sérstaklega eiga við í 

erlendum tungumálum. Hugtakið frammistöðumat (e. authentic assessment) hefur verið 

notað um námsmat annað en skrifleg próf. Ég hef lagt áherslu á að notast við margskonar 
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námsmat, bæði skrifleg próf og frammistöðumat í kennslu minni með því að láta nemendur 

flytja kynningar, skila myndböndum eða dagbókum, útbúa veggspjöld, bæklinga o.fl. Þrátt 

fyrir að stuðst hafi verið við hæfni- og matsviðmið auk bókstafseinkunna í nokkur ár í 

skólanum þar sem ég kenni eru margir nemenda minna enn mjög fastir í tölum þegar kemur 

að námsmati og vilja geta talið saman stig og fengið tölulega útkomu úr verkefni eða prófi og 

horfa ekki á hæfnina sem liggur að baki. Ég hef lagt mig fram við að kynna þeim hæfniviðmið 

og matsviðmið aðalnámskrár grunnskóla og sýna þeim fram á hvað það er sem við erum að 

þjálfa hverju sinni og hvernig verkefnin sem ég legg fyrir þau hjálpa þeim áleiðis í átt að 

þessum markmiðum. Þetta geri ég með því að hafa hæfniviðmið sýnileg í lýsingum á 

verkefnum auk þess sem þau koma fram í námsmati fyrir hvert verkefni. Verkefnin eru síðan 

tengd þeim matsviðmiðum sem stuðst er við. Ég geri mér grein fyrir að slík aðlögun tekur 

tíma og að með því að hafa hæfniviðmiðin sýnileg og tengja þau reglulega við verkefni og 

kannanir tel ég að þessi hugsun muni smátt og smátt breytast eins og ég finn hana hafa gert 

hjá mér. Ég er sjálf alin upp í skólakerfi þar sem námsmat fór nánast eingöngu fram í með 

skriflegum próf þar sem töluleg einkunn var gefin miðað við árangur í prósentum og 

lokaeinkunn gefin.  

Aðalástæða þess að ég tel innleiðingu matskvarða mikilvægt verkefni er sú að mér þykja 

nemendur ekki bera nógu mikinn skilning á vinnunni með hæfni- og matsviðmið og að þeir 

eigi erfitt með að nýta sér og skilja leiðbeinandi kennsluhætti yfir höfuð. Þeir eru vanir því að 

fá óbreytanlega lokaeinkunn og því að þurfa ekki að nýta sér endurgjöf eða leiðbeiningar við 

vinnslu verkefna til að bæta þau og læra af mistökunum. Ég tel að ef við leyfum nemendum 

ekki að vinna sjálfa með hæfniviðmiðin og nýta þau til að setja sér markmið sé ólíklegt að 

þeir tileinki sér ný vinnubrögð. Hugmyndin um nemendasjálfstæði er ekki ný af nálinni og má 

sjá umfjöllun og áherslur í þá átt í námskrám síðustu áratuga þó e.t.v. hafi ekki verið lögð 

mikil áhersla á það í raun fyrr en nýlega. Með auknum kröfum um sjálfstæði nemenda 

þurfum við að finna leiðir til að afhenda þeim valdið yfir eigin námi. Ég tel matskvarða vera 

gott tæki til að hjálpa nemendum að taka stjórn á námi sínu, að skilja til hvers er ætlast og að 

setja sér eigin markmið. Matskvarðar gera að sama skapi námsmat í frammistöðuverkefnum 

gagnsætt og auðvelda leiðbeinandi samtal eða endurgjöf á verkefni með það fyrir augum að 

bæta verkefnið eða yfirfæra nýja þekkingu á síðari verkefni. 

Tilgangur rannsóknarinnar er því að notast við matskvarða til að kynna nemendur fyrir 

hæfni- og matsviðmiðum aðalnámskrár auk þess að hvetja þá til að sýna sjálfstæði í vinnu 

með stuðningi af kvörðunum. Þá vonast ég til að matskvarðarnir verði leiðbeinandi að því 

leyti að þau bendi nemendum á hvar þeir eru staddir í lærdómsferlinu og hjálpi þeim að setja 

sér markmið um framhaldið og stýri sjálfsmati. Ég vona að með notkun matskvarða verði 
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tilgangur og markmið verkefna skýr frá upphafi fyrir mig sjálfa og nemendur og leiði þannig 

kennsluna.  

 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Í fræðilegum hluta ritgerðarinnar skoða ég námsmat í sögulegu samhengi og þróun þess frá 

upphafi skólaskyldu á Íslandi. Þá fjalla ég um námsmat eins og það birtist í aðalnámskrá 

grunnskóla frá 2013 með áherslu á að skoða hæfni- og matsviðmið, lykilhæfni og áherslur 

leiðsagnarmats. Að lokum fjalla ég um rannsóknir á leiðsagnarmati og notkun matskvarða 

sérstaklega til að glöggva mig á þeim áherslum og niðurstöðum sem hafa komið fram um 

efnið. Rannsóknaraðferðin er síðan kynnt í sérstökum kafla þar sem fram koma upplýsingar 

um gagnaöflun, þátttakendur, námsumhverfi og fleira sem tengist aðferðinni og rannsókn 

minni. Rannsókninni sjálfri og framkvæmd hennar er síðan ýtarlega lýst og í lok hvers 

verkefnis fylgir kafli með ígrundun á verkefninu, túlkun á niðurstöðum og endurmati á 

vinnunni með hugmyndum um endurbætur í framhaldinu. Að lokum tek ég saman 

niðurstöður rannsóknarinnar í heild og fjalla síðan um þær og að auki um hugleiðingar mínar 

og sýn til framtíðar í umræðukafla um niðurstöður rannsóknarinnar.  



14 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum hluta skoða ég námsmat í víðu samhengi, hvernig fjallað hefur verið um námsmat í 

gegnum sögu skólakerfisins og þær breytingar sem hafa orðið á áherslum í námsmati. Hér 

skoða ég námsmat eins og það birtist í aðalnámskrá grunnskóla og þá áherslu sem hefur 

orðið á innleiðingu leiðsagnarmats síðustu áratugina. Þá fjalla ég sérstaklega um rannsóknir á 

leiðsagnarmati og matskvörðum og þau áhrif sem innleiðing þess er talin hafa á ýmsa þætti 

náms og kennslu.  

2.1 Námsmat: Fræðileg sýn 

Námsmat felur í sér að upplýsingum um stöðu nemandans í námi er safnað saman á 

skipulagðan hátt, þær túlkaðar og metnar. Upplýsingunum er síðan komið til skila og þær 

nýttar í framhaldinu (Harlen, 2000). Námsmat í tungumálanámi á að vera leiðbeinandi og 

upplýsandi en með leiðbeinandi kennsluháttum eða leiðsagnarmati, sem kynnt er frekar í 

sérstökum kafla tileinkað því hér að neðan, er nemendum bent á hvar þeir eru staddir og 

hvað þeir geta gert til að ná frekari árangri. Námsmat skal einnig vera hvetjandi og því er 

mikilvægt að benda bæði á það sem vel er gert og það sem þarf að bæta. Þá skal það einnig 

vera sanngjarnt, réttmætt og áreiðanlegt en réttmæti og áreiðanleiki námsmats eru 

skilgreind frekar í umfjöllun um námsmat (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

2.2 Þróun námsmats á Íslandi 

Frá fyrstu tilskipun ríkisins árið 1790 sem skyldaði foreldra eða uppalendur til að kenna 

börnum sínum kristin fræði, og lögum frá árinu 1880 sem bættu við skyldunámi í skrift og 

reikningi, voru prestar og biskupar gerðir ábyrgir fyrir námsmati (Ólafur J. Proppé, 1999). 

Námsmat fór lengst af fram með þeim hætti að prestarnir eða biskuparnir heimsóttu börn og 

lögðu fyrir þau munnleg próf úr ýmsum þáttum námsins. Áður en lög voru sett um 

skólagöngu nemenda voru þó nokkrir skólar þegar stofnaðir víðs vegar um landið. Í þessum 

skólum var nám nemenda í mörgum tilfellum metið hvern dag og einkunnir skráðar í 

einkunnabækur (Ólafur J. Proppé, 1999). Um var að ræða huglægt mat hvers kennara í 

þessum tilfellum þar sem mælitæki svo sem skrifleg próf voru ekki notuð heldur nemendum 

hlýtt yfir það efni sem ætlast var til að þeir kynnu.  

Kringum árið 1890 kom fram sú hugmynd að safna nemendum saman á vorin og leggja þá 

fyrir próf á samræmdan máta og upp frá því færðist sú hefð einnig inn í héraðsskólana sem 

áður hafði verið komið á. Sú hefð að leggja fyrir samræmd lokapróf eða vorpróf í lok skólaárs 

voru síðan við lýði langt fram eftir tuttugustu öldinni (Ólafur J. Proppé, 1999). Lagðist þá 

fljótlega af daglegt námsmat sem áður hafði verið og við tók vikulegar eða mánaðarlegar 
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einkunnagjafir, sem þó byggðu enn að litlu leyti á skriflegum prófum eða öðrum matstækjum 

heldur á huglægu mati kennarans (Ólafur J. Proppé, 1999).  

Upp úr aldamótunum 1900 fór að bera á hugmyndum um að festa í lög samræmd próf að 

vori og voru kennarar almennt hlynntir þeirri hugmynd. Lögum um fræðslu barna sem voru 

fyrstu lög um skólaskyldu á Íslandi voru síðan sett árið 1907 og í kjölfarið voru lögð fyrir próf í 

ýmsum námsgreinum (Ólafur J. Proppé, 1999). Prófin voru munnleg og verkleg og var gefið í 

tölulegum einkunnum og reiknuð meðaleinkunn nefnd „aðaleinkunn”. Upphaflega var gefið í 

einkunnum frá 1-8 en árið 1932 var tekinn upp tíu stiga kvarði (í raun 101 stiga) þar sem 

gefið var í einkunnunum 0,0 - 10,0. Þessi kvarði varð síðan nánast algildur í Íslenskum skólum 

og var stuðst við þann kvarða út tuttugustu öldina (Ólafur J. Proppé, 1999). 

Eftir fyrri heimstyrjöldina komu fram hugmyndir um skrifleg próf eða próf þar sem lagðar 

voru fyrir skriflegar spurningar upp úr námsefninu þar sem svarmöguleikarnir voru fáir eða 

afmarkaðir. Var það Magnús Helgason, skólastjóri Kennaraháskólans sem kynnti hugtakið 

fyrir kennaranemum og kennurum árið 1919 í bók sinni Uppeldismál og tengdi hann 

umræðuna við svokallaða mælingarfræði, sem var að þróast erlendis (Ólafur J. Proppé, 

1999). Steingrímur Arason gerðist síðan mikill talsmaður „vísindalegra mælinga” með 

skriflegum og samræmdum prófum, þar sem sömu prófin voru lögð fyrir alla nemendur á 

ákveðnum aldri á sama tíma, þegar hann kom heim úr námi í Columbia Kennaraháskólanum í 

New York árið 1920. Hugmyndum Steingríms var almennt vel tekið en þrátt fyrir það 

spunnust harðar deilur um þær meðal kennara og menntavísindamanna. Þó varð það ofan á 

að skrifleg lokapróf voru tekin upp í öllum bóklegum greinum í barnaskólum landsins (Ólafur 

J. Proppé, 1999). Árið 1936 var síðan gefin út reglugerð um skrifleg próf þar sem fram komu 

listar um nákvæmar námskröfur í hverri grein. Þar eru þá komin ákveðin matsviðmið sem líta 

má á sem námskrá þess tíma. Samræmd próf stýrðu síðan námsmati á Íslandi og voru skrifleg 

próf almennt ríkjandi í íslenskum skólum fram á áttunda áratug síðustu aldar þegar farið var 

að leggja meiri áherslu á frammistöðumat, leiðsagnarmat og virkt símat samhliða skriflegum 

prófum (Ólafur J. Proppé, 1999). 

Þar sem samræmd próf voru samin og yfirfarin af aðilum öðrum en kennaranum sjálfum 

varð til veggur milli kennslunnar og námsmatsins og heyrðust gagnrýnisraddir í gegnum árin 

á þessu fyrirkomulagi námsmats þar sem bent var á að prófin stýrðu kennslunni og að 

einkunnir skiptu meira máli en námið sjálft þegar lögð væri áhersla á slíkt námsmat (Rúnar 

Sigþórsson (2006).  

Ný fræðslulög voru samþykkt árið 1946 en þau festu samræmd próf enn frekar í sessi 

með tilkomu Landsprófa miðskóla sem notuð voru á árunum 1946 - 1976 (Rúnar Sigþórsson, 

2006). Landsprófin, sem þreytt voru í íslensku, dönsku, ensku, sögu, landafræði, 

náttúrufræði, stærðfræði og eðlisfræði urðu í raun inntökupróf í menntaskóla og 
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kennaraskólann. Þau urðu fljótlega nokkurskonar námskrá fyrir miðskóla þar sem eldri próf 

voru gefin út á bók og stýrði undirbúningur fyrir þessi próf kennslunni að miklu leyti (Ólafur J. 

Proppé, 1999).  

Árið 1977 voru samræmd próf á því formi sem þau höfðu verið notuð fram að því lögð 

niður eða sameinuð í nýju samræmdu prófi við lok grunnskóla sem var á sama tíma lokapróf 

úr grunnskóla og inntökupróf í framhaldsskóla (Ólafur J. Proppé, 1999). Þessi próf fengu 

einfaldlega heitið „Samræmdu prófin”. Ólafur (1999) sagði þessi próf hafa öll megineinkenni 

landsprófsins. Hann sagði þau fyrst og fremst hafa verið hópviðmiðuð og ótengd námsferlinu 

þar sem þeim hafi verið stýrt af aðilum öðrum en kennaranum. Hann segir prófin hafa haft 

stýrandi áhrif á nám og kennslu og beint kennslu að ákveðnum námsþáttum fremur en 

öðrum auk þess sem eðli og framkvæmd prófanna hafi gert það að verkum að nemendur 

væru allir settir undir sama hatt og ekki metnir sem mismunandi einstaklingar (Ólafur J. 

Proppé, 1999). 

Með nýjum grunnskólalögum sem samþykkt voru árið 1974 var lagt upp með að 

námsmat yrði byggt á fleiri námsmatsaðferðum en prófum (Lög um grunnskóla, 1974). Þar 

kemur fram að hver kennari og skóli skuli fylgjast vel með því hvernig nemanda gangi að ná 

þeim markmiðum í námi sem skólinn setur. Til þess þurfi námsmat að verða að föstum 

þáttum skólastarfsins og vera órjúfanlegt frá námi og kennslu. Megintilgangur námsmats á 

að vera örvun nemenda og námshjálp. Í framhaldi af þessum lögum gaf 

Menntamálaráðuneytið út bækling árið 1979 þar sem fram kemur að námsmat eigi fyrst og 

fremst að hjálpa nemendum að gera sér grein fyrir framförum sínum. Hver nemandi skuli 

takast á við viðfangsefni sem hæfa getu, áhuga og þroska hans (Menntamálaráðuneytið, 

1979). Í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1989 var lögð mikil áhersla á sívirkt leiðsagnarmat 

og fækkun lokaprófa (Menntamálaráðuneytið, 1989). Í þessari námskrá var ekki að finna 

nákvæm, sundurgreind námsmarkmið. Slík markmið voru síðan sett mjög skýrt fram í 

námskrá sem kom út árið 1999 og var þar mikill viðsnúningur frá fyrri námskrá 

(Menntamálaráðuneytið, 1999a). 

Áherslan á leiðsagnarmat og fjölbreytt námsmat hefur haldið áfram að vaxa og er í 

Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2006 kveðið á um tvískiptingu námsmats, þ.e. lokamat 

sem fram fer við lok námslotu eða -áfanga og svo leiðsagnarmat sem er samofið kennslunni 

og er hluti skólastarfsins (Menntamálaráðuneytið, 2006). Fjallað er sérstaklega um námsmat 

í aðalnámskrám grunnskóla frá árunum 1999, 2006, 2007 og 2013 og er í öllum tilfellum 

fjallað um það að námsmat eigi að vera í samræmi við markmið aðalnámskrár eða eins og 

það er orðað í námskránni frá 1999. „Grundvöllur námsmats eru markmið námsins. 

Námsmat á að endurspegla leiðir, innihald og verkefni sem unnið hefur verið með“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1999b).  
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Hugmyndin um tvennskonar námsmat hefur síðan verið áberandi í aðalnámskrám síðustu 

ára og áratuga en fjallað er um námsmat á eftirfarandi máta í námsmatskafla aðalnámskrár 

grunnskóla frá 2013. 

Mat á árangri og framförum barna og ungmenna er reglubundinn þáttur í 

skólastarfi, órjúfanlegur frá námi og kennslu. Megintilgangur námsmats er að 

veita leiðbeinandi upplýsingar um námið og hvernig markmiðum þess verður náð 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 27).  

 

Markmið skólastarfs eru margvísleg og hægt að fara ýmsar leiðir til að ná þeim. 

Því verða matsaðferðir að vera fjölbreyttar. Þær skulu vera í samræmi við 

hæfniviðmið, endurspegla áherslur í kennslu og taka mið af nemendum (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 28). 

Í kennslu minni frá árinu 2013 hef ég orðið vitni að miklum breytingum á námsmati og 

framsetningu þess. Ég hef reynt að leggja áherslu á margvíslegar námsmatsaðferðir samhliða 

fjölbreyttum kennsluaðferðum en lögð hefur verið mikil áhersla á leiðsagnarmat í 

bæjarfélaginu þar sem ég starfa og hef ég tekið þátt í starfsþróun tengdu 

markvissri innleiðingu þess síðustu ár. 

2.3 Aðalnámskrá 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að almenn menntun miði að því að efla sjálfsskilning 

einstaklingsins. Nemendur þurfa að átta sig á því hvaða þekkingu, leikni og hæfni þeir búa 

yfir og hvernig best er að beita þeim. Þekking er safn staðreynda, lögmála, kenninga og 

aðferða og er bæði fræðileg og hagnýt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Leikni 

felur í sér að geta beitt aðferðum, verklagi og rökréttri hugsun og er hún bæði vitsmunaleg 

og verkleg. Hæfni er síðan sú geta og yfirsýn til að hagnýta þá þekkingu og leikni sem 

viðkomandi hefur aflað sér með ýmsum hætti.  

Nemendur þurfa ekki einungis að búa yfir þekkingu, leikni og hæfni heldur skulu þeir 

einnig geta aflað sér nýrrar, geta greint hana og miðlað, vera meðvitaðir um mikilvægi þess 

að vera ábyrgir og skapandi í þekkingarleit sinni, ígrunda og rökstyðja og auka þannig 

námshæfni sína (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

2.3.1 Hæfniviðmið 

Hæfniviðmið er listi yfir þá hæfni sem unnið er að á námstímanum. Við gerð hæfniviðmiða 

í erlendum tungumálum var tekið mið af sjálfsmatsramma Evrópsku tungumálamöppunnar 

(Viðauki A) en hún var þróuð og gefin út af Evrópuráðinu árið 2006 í þeim tilgangi að 
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auðvelda þeim sem leggja stund á tungumálanám að fylgjast með og skrá framvindu náms 

síns (Evrópska tungumálamappan, 2006). Möppunni er ætlað að stuðla að framförum í 

tungumálanámi, hvetja til tungumálanáms og stuðla að lýðræðislegu samfélagi i Evrópu. Gert 

er ráð fyrir að nemendur hafi við lok 3. stigs grunnskóla eða við lok 10. bekkjar náð flestum 

hæfniviðmiðum sem lýst er í B1 hluta sjálfsmatsrammans (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Dæmi um hæfniviðmið sem gert er ráð fyrir að nemendur 

hafi náð samkvæmt viðmiðum B1 Evrópsku tungumálamöppunnar eru: 

 

Hlustun 

Ég skil aðalatriði venjulegs talmáls um efni sem ég þekki og tengjast vinnu minni, 

skóla, frístundum o.fl. Ég get skilið í grófum dráttum aðalatriði í mörgum útvarps- 

og sjónvarpsþáttum um málefni líðandi stundar eða efni sem tengjast mér per-

sónulega eða faglega þegar talað er tiltölulega hægt og skýrt. 

 

Samskipti 

Ég get tekist á við flestar aðstæður sem geta komið upp á ferðalagi um svæði þar 

sem málið er talað. Ég get óundirbúin(n) tekið þátt í samræðum um efni sem ég 

þekki, hef áhuga á eða tengjast daglegu lífi (t.d. fjölskyldu, áhugamálum, starfi, 

ferðalögum og málefnum líðandi stundar. 

(Evrópska tungumálamappan, 2006). 

 

Hæfniviðmiðum er skipt upp í sjö færnisvið í erlendum tungumálum en þau eru: Hlustun, 

lesskilningur, samskipti, frásögn, ritun, menningarlæsi og námshæfni. Undir þessi færnisvið 

eru síðan sett ýmis markmið sem lagt er upp með að nemendur nái að tileinka sér á 

námstímanum. 

2.3.2 Matsviðmið 

Lykilhæfni Til þess að nemendur viti hver grundvöllur námsmatsins er hverju sinni þurfa 

matsviðmið að vera skýr. Nemendur eiga að vera virkir þátttakendur í námsmatinu með því 

að þekkja viðmiðin og vita að hverju er stefnt með vinnunni við verkefnin (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Uppbyggileg endurgjöf á að veita nemendum innsýn í 

eigið námsferli og stöðu og sýna nemendum að framlag þeirra sé einhvers virði. 
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2.3.3  

Aðalnámskrá skilgreinir lykilhæfni sem þá hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum. 

Lykilhæfni er ætlað að stuðla að alhliða þroska nemandans og snýr að hæfni í tjáningu og 

miðlun, skapandi og gagnrýnni hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga 

og ábyrgð og mati á eigin námi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Lykilhæfni á 

að endurspeglast í öllum námsgreinum og því er mikilvægt að allir kennarar hafi hana í huga 

og vinna að þeirri hæfni samhliða annarri hæfni í námsgreininni.  

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 90) 

2.3.4 Námsmat 

Námsmat er mat á árangri og framförum nemenda og er órjúfanlegur þáttur í skólastarfi. 

Með námsmati er fylgst með því hvernig nemendum tekst að ná þeim markmiðum sem 

unnið er að í náminu. Námsmat á að veita upplýsingar um námsgengi og nýta til 

skipulagningar námsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Í kafla aðalnámskrár um námsmat segir að nám, kennsla og námsmat eigi að haldast í 

hendur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Kennsluhættir og námsmat eiga að 

byggja á hæfniviðmiðum námskrárinnar og mikilvægt er að námsmatið nái til allra færniþátta 

og endurspegli viðfangsefni námsins. Námsmat skal vera leiðbeinandi, hvetjandi og 

upplýsandi, vera sanngjarnt, réttmætt og áreiðanlegt og vera boðskapur til nemenda um 

hvað sé mikilvægt í tungumálanáminu. Fjallað er um réttmæti og áreiðanleika hér á eftir.  

Námsmat hefur verið skilgreint sem annars vegar lokamat (e. summative assessment), 

sem notað er til að gefa endanlega einkunn fyrir verkefni eða námsgrein og hins vegar 

leiðsagnarmat (e. formative assessment) eða leiðsegjandi námsmat sem hugsað er til 

upplýsinga fyrir kennarann og nemandann. Leiðsagnarmat er notað til að ákveða næstu skref 

í námi og kennslu. Auk þess er talað um frammistöðumat (e. authentic assessment) en þá er 

átt við mat á námi nemenda í raunverulegum aðstæðum t.d. með kynningum, bæklingum, 

veggspjöldum eða öðrum afurðum sem endurspegla námið. Fjallað er sérstaklega um 

frammistöðumat síðar í kaflanum. 

2.3.4.1 Áreiðanleiki og réttmæti námsmats 

Áreiðanleiki námsmats (e. reliability) gefur til kynna hvort sama niðurstaða fengist ef 

námsmatið væri gert á annan hátt eða af öðrum aðila (O´Malley, 1996). Andstætt við til 

dæmis krossapróf sem gefa hlutlausa niðurstöðu byggist frammistöðumat á mati kennarans. 

Þetta eykur möguleikann á hlutdrægni og ósamræmi milli matsaðila/kennara og getur því 

valdið minni áreiðanleika. Til að auka áreiðanleika frammistöðumats er mikilvægt að skýr 

tenging sé milli þess sem ætlað er að kenna/læra og þess árangurs sem síðan er metinn, þ.e. 

að markmið námsins séu skýr frá upphafi, bæði fyrir kennurum og nemendum. Hægt er að 



20 

notast við matskvarða í þessum tilgangi en þá er mikilvægt að nemendur séu meðvitaðir um 

það sem lagt er upp með að meta frá upphafi verkefnis.  

Réttmæti námsmats (e. validity) á við það hvort námsmatið meti það sem til var ætlast 

og hvort og hversu traustar, viðeigandi og merkingarbærar þær ályktanir sem kennarinn 

dregur af niðurstöðunum eru (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2013).  

Með því að setja markmið með verkefnum í samvinnu við nemendur og útbúa úr þeim 

matskvarða er hægt að auka bæði áreiðanleika og réttmæti námsmats. Þar sem markmiðin 

eru síðan sett skýrt fram í kvarða er líklegt að hver sá sem metur sé að horfa til sömu þátta 

og eigi auðveldara með að koma auga á þá og benda á styrkleika og veikleika í verkefnum. 

Þetta ætti því að stuðla að auknum áreiðanleika námsmatsins. Þá eru markmiðin sett skýrt 

fram í upphafi og einungis metið það sem lagt er upp með að meta. Nemendur vinna því að 

skýrum markmiðum í ferlinu og það sem ætlast var til að lærðist eða þjálfaðist er metið en 

það eykur réttmæti matsins. 

2.4 Leiðsagnarmat 

Hugtökin lokamat og leiðsagnarmat voru fyrst skilgreind í umfjöllun Scriven í Tyler, Gagné og 

Scriven (1967) um mat á námskrá (e. curriculum evaluation). Bloom (1969) notaði sömu 

skilgreiningu um mat á námi nemenda og benti á að auk þess að leggja mat á 

lokaniðurstöður eða nám nemenda með lokamati eða prófi væri ákveðið mat sem fram færi í 

lærdómsferlinu sem fæli til dæmis í sér próf eða endurgjöf sem hjálpaði nemandanum áleiðis 

í átt að markmiðum námsins (Bloom, 1969). Þeir Scriven og Bloom leggja báðir áherslu á að 

skilgreiningin á leiðsagnarmati feli í sér þá hugmynd að niðurstöður matsins séu notaðar til 

að breyta eða bæta og að mat sé aðeins hægt að kalla leiðsegjandi ef það mótar framhaldið 

að einhverju leyti, hvort sem er í námsskrárgerð í tilfelli Scriven eða námi nemenda eins og 

Bloom fjallar um.  

Skilgreiningin á lokamati er sú að við það sé einblínt á niðurstöðu eða árangur í lok 

kennslulotu eða áfanga. Leiðsagnarmat á hinsvegar að fara fram á meðan á náminu stendur 

(Havnes, Smith og Ludvigsen, 2012).  

Námsmat er í raun álitið þrennskonar (Western and Northern Canadian Protocol, 2006). Í 

fyrsta lagi er það mat í þágu náms (e. assessment for learning) og öðru lagi námsmat sem 

nám (e. assessment as learning). Þessar gerðir mats flokkast sem leiðsagnarmat og er 

tilgangur þess að bæta nám og kennslu, nýta það til frekari framfara eða til að gefa 

nemandanum yfirsýn yfir nám sitt á meðan á því stendur. Að lokum er það svo mat á námi 

(e. assessment of learning) en það er síðan notað þegar þörf er á að draga saman hvað hefur 

lærst á tímabilinu. (Western and Northern Canadian Protocol, 2006). Þessi hugtök eru 

útskýrð nánar hér að neðan. 
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2.4.1 Mat í þágu náms 

Mat í þágu náms telst í raun allt það sem kennari gerir til að safna upplýsingum um stöðu 

nemenda, getu þeirra og gloppur. Það getur verið í ýmsu formi en það sem einkennir þetta 

mat er hugmyndin um að nota það til að skipuleggja hvað skal gera næst í þeim tilgangi að 

bæta færni eða þekkingu nemenda (Western and Northern Canadian Protocol, 2006). 

Hlutverk kennarans í mati í þágu náms er m.a. að skipuleggja kennsluna með það í huga sem 

ætlast er til að lærist eða þjálfist, skoða mismunandi þarfir nemenda og nemendahópa, velja 

og aðlaga námsefni, bjóða uppá fjölbreytta kennsluhætti til að ná til sem flestra nemenda og 

að veita endurgjöf á nám nemenda í rauntíma. Gæði mats í þágu náms ákvarðast af því 

hvort kennarinn geti gefið það nákvæma og lýsandi endurgjöf að hún geti stýrt því hver 

næstu skref í náminu verða.  

Áreiðanleiki slíks leiðsagnarmats byggist á fjölbreyttum upplýsingum sem kennarinn 

safnar að sér yfir lengri tíma og gefur skýra mynd af stöðu nemandans á ýmsum sviðum 

námsins (Western and Northern Canadian Protocol, 2006).  

Réttmæti (e. validity) mats í þágu náms á við hversu góða mynd matið gefur af stöðu 

nemandans og í því hversu vel kennaranum tekst á skipuleggja áframhaldandi nám með 

endurgjöf sem tekur mið af þeirri stöðu. Matsviðmið leggja línurnar fyrir nám með ákveðnu 

verkefni eða námsgrein. Matsviðmiðin eiga að vera skýr og nákvæm í upphafi vinnulotu og 

styðja við endurgjöf og námsmat. Matskvarðar sem byggja á matsviðmiðum eru ein leið til að 

ná slíku fram. 

2.4.2 Mat sem nám 

Námsvitund (e. metacognition) er mikilvægt hugtak í hugmyndinni um mat sem nám en þar 

er átt við mat nemenda á eigin þekkingu og stöðu í lærdómsferlinu (Western and Northern 

Canadian Protocol, 2006). Mat sem nám ögrar þeirri hugmynd um nám sem eitthvað sem 

einn miðlar og annar nemur. Það gerir nám að ferli þar sem hugræn endurskipulagning fer 

fram á þeim upplýsingum og þeirri kunnáttu eða vitneskju sem einstaklingurinn býr yfir. 

Hugmyndin er sú að nemandinn hafi þannig yfirsýn yfir það sem hann er að tileinka sér að 

hann geti aðlagað og breytt hugsanaferli sínu til að fá sem mest út úr náminu og ná sem 

bestum árangri.  

Markmið mats sem náms er að nemendur öðlist sjálfstæði í að meta eigin færni og vera 

meðvitaðir um eigið hugarstarf og nám. Til að nemendur geti öðlast þessa færni er mikilvægt 

að kennarar gefi nemendum færi á sjálfsmati og hjálpi nemendum með skýrum viðmiðum og 

ramma til að meta eigið nám (Western and Northern Canadian Protocol, 2006). Matskvarðar 

unnir í samstarfi við nemendur geta verið verkfæri til að þjálfa þá í sjálfsmati og ýta þannig 

undir mat sem nám.  
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2.4.3 Mat á námi 

Þegar talað er um mat á námi er átt við þær aðferðir sem notaðar eru til að meta það hvað 

lærst hefur á tímabilinu og hvort nemandi hafi náð þeim markmiðum sem sett eru fram í 

aðalnámskrá (Western and Northern Canadian Protocol, 2006). Mat á námi er gjarnan notað 

í lok lotu, annar eða skólaárs og segir til um það hvernig nemandanum hefur gengið að 

tileinka sér námsefnið. Slíkt mat er því oft notað til að sýna fram á stöðu nemandans þegar 

sótt er um framhaldsnám eða atvinnu og er því mikilvægt að slíkt lokamat sé áreiðanlegt og 

réttmætt.  

Hlutverk kennarans í slíku lokamati er að leggja mat á nám og stöðu nemenda á 

sanngjarnan og nákvæman hátt. Með því að setja markmið námsins skýrt fram í upphafi 

vinnulotu, nota fjölbreyttar matsaðferðir sem hæfa þeim verkefnum sem unnið er að, hafa 

matsviðmið skýr og námsmatið gagnsætt stuðlar hann einmitt að þessu (Western and 

Northern Canadian Protocol, 2006).  

2.4.4 Símat/leiðsagnarmat 

Símat eða reglubundið mat á sérstaklega vel við í tungumálanámi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Leiðsagnarmat þar sem fylgst er jafnt og þétt með stöðu 

og framförum nemenda með það að leiðarljósi að taka ákvarðanir um næstu skref hentar 

einkar vel í enskunámi. Sjálfsmat, jafningjamat, vinnumöppur, leiðarbækur, Evrópska 

tungumálamappan, endurgjöf, matsblöð, matskvarðar, gátlistar, samtöl og kynningar eru 

leiðir til leiðsagnarmats sem gefa fjölbreytta sýn á stöðu og framfarir nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Til að nemendur geti beitt raunsæju sjálfsmati og gert sér grein fyrir markmiðum og 

stöðu þurfa þeir aðstoð kennara og skýr viðmið. Með leiðsagnarmati eru nemendur hvattir til 

að velta reglulega fyrir sér námi sínu í þeim tilgangi að geta sett sér markmið og valið leiðir til 

að nálgast þau (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Leiðsagnarmat miðar að því að fylgjast með og afla upplýsinga um stöðu nemenda 

meðan á námi stendur með það að leiðarljósi að nota þær til að gera nauðsynlegar 

breytingar á námi og kennslu eða beina nemendum á rétta braut í áframhaldandi námi. 

Fjölbreyttar matsaðferðir eru eins og áður sagði mikilvægur hluti af því að fá fram heildræna 

yfirsýn á stöðu nemenda. Kannanir, vettvangsathuganir, samræður, spurningar, sjálfsmat, 

jafningjamat og leiðarbækur eru meðal þeirra leiða sem hægt er að nota til að hvetja 

nemendur til ígrundunar á þátttöku sinni í náminu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). 
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2.5 Endurgjöf 

Tilgangur leiðsagnarmats er að veita nemandanum upplýsingar um stöðu sína og hvernig 

bæta megi árangur eða færni í framhaldinu (Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). Mikilvægt er að 

endurgjöfin komi tiltölulega fljótt og að hún gefi nemandanum upplýsingar um það hvort það 

sem hann hugðist læra eða koma til skila hafi gert það. Mikilvægt er að endurgjöf sé lýsandi 

til þess að hún þjóni leiðsegjandi tilgangi, þ.e. bendi á það sem gott er og það sem betur má 

gera en endurgjöf getur verið á munnlegu eða skriflegu formi.  

Til að endurgjöf skili árangri og nemendur almennt nýti sér hana þarf hún að innihalda 

upplýsingar um stöðuna og leiðbeiningar um hvað megi gera betur og hvernig (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011). Skrifleg endurgjöf í samfelldu máli virðist gefa nemendum betri mynd af 

stöðunni en tákn eða tölur. Lýsandi endurgjöf hefur sýnt sig að stuðlar að betri námsárangri, 

auknum námsáhuga og hjálpi nemendum að svara spurningum eins og: Hvar er ég núna og 

hvernig næ ég markmiðum mínum? Matskvarðar geta nýst vel til að sýna nemendum 

viðmiðin sem notast er við. Þeir geta hvort heldur sem er metið gæði verkefnis og nýst sem 

tæki til að afmarka umsagnir og leiða leiðsegjandi samtal (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011).  

Erna (2011) setur upp lista yfir þá hluti sem gera þarf ráð fyrir þegar endurgjöf er annars 

vegar:  

 Upplýsa nemendur um þau viðmið sem lögð eru til grundvallar endurgjöfinni og hvetja 

þá til umræðna um endurgjöf. 

 Taka reglulega frá tíma til að ræða við nemendur um endurgjöfina, hvern fyrir sig eða í 

litlum hópum. 

 Gefa nemendum tækifæri til að spyrja spurninga um matið. 

 Hvetja nemendur til að skrifa niður spurningar áður en þeir fá endurgjöf. 

 Gefa endurgjöf eins fljótt og auðið er. 

 Afmarka endurgjöfina og einsetja sér að hafa hana skýra. Gefa dæmi ef hægt er, s.s. 

hvort svör þeirra séu rétt eða röng. 

 Gera nemendum grein fyrir til hvers er ætlast - hvar þeir eru miðað við námsmarkmið. 

 Hjálpa nemendum að gera sér raunhæfar væntingar. 

 Skilgreina með nemendum næstu skref og útskýra á uppbyggjandi hátt hvað þeir þurfi 

að gera til að bæta sig. 

 

(Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 62) 

 

2.6 Frammistöðumat 

Frammistöðumat á að endurspegla námið, markmið þess, áhugahvöt og viðhorf nemenda 

auk frammistöðu í raunverulegum aðstæðum (O´Malley, 1996). Til frammistöðumats telst til 
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dæmis sjálfsmat, og mat með aðstoð ferilmappa og frammistöðumatsverkefni geta því verið 

ýmisskonar, svo sem kynningar, munnleg eða verkleg próf, þrautalausnarverkefni o.fl. 

Matskvarðar eru að mínu mati tilvaldir til að nota við námsmat á 

frammistöðumatsverkefnum en þau krefjast þess að nemendur móti sjálfir úrlausn 

verkefnisins. Þá er mikilvægt að þeir viti að frammistaða þeirra sé metin með hliðsjón af 

viðmiðum sem samkomulag er um, þ.e. er vel skilgreint í upphafi vinnulotu. 

2.7 Sjálfsmat og jafningjamat 

Eitt af hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla undir færniþættinum námshæfni tengist 

sjálfsmati. Stefnt er að því að nemandi geti á raunsæjan hátt beitt sjálfsmati (og 

jafningjamati) í tengslum við viðfangsefni námsins og veitt sanngjarna endurgjöf (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Nemendamiðað nám byggir á því að nemandinn sé þátttakandi í markmiðasetningu, vali 

á námsefni og leiðum til náms. Sjálfsmat spilar þar einnig stórt hlutverk (Little, 2005). David 

Little (2005) fjallar um það að með því að taka til greina sjálfsmat nemenda, læri nemendur 

að ábyrgðinni á námsmati sé deilt milli nemenda og kennara og þar að auki sýnir það 

nemendum tilgang og ferli námsins í víðara samhengi. Little talar einnig um það stóra 

hlutverk sem sjálfsmat spilar í þróun í átt að nemendasjálfstæði. Sú ígrundun og mat á eigin 

vinnu og færni sem fram fer við sjálfsmat mótar sjálfstæði nemandans að miklu leyti. Ef 

nemendur eiga að taka þátt í markmiðasetningu, vali á efni og námsaðferðum er 

nauðsynlegt að þeir hafi færni í að meta eigin stöðu til að velja efni og verkefni við hæfi 

(Little, 2005). Án færni í sjálfsmati er líklegt að þetta verði tilviljanakennt og verkefni skili því 

ekki þeim árangri sem vonast var til.  

Jafningjamat (e. peer assessment) eða mat þar sem nemendur eða jafningjar meta hver 

annan má nýta í ýmsum tilgangi (Gielen, Dochy, Onghena, Struyven og Smeets, 2011). Hér 

kýs ég að fjalla um jafningjamat með áherslu á jafningjamat sem endurgjöf (e. peer 

feedback), jafningjamat sem lærdómstæki (e. peer assessment as a learning tool) og 

jafningjamat til að kenna nemendum að leggja mat á nám eða verkefni (e. peer assessment 

for learning how to assess) þar sem jafningjamat er notað í þessum tilgangi í rannsókn 

minni.  

Erna Ingibjörg Pálsdóttir segir í bók sinni frá árinu 2011 að það sé mikilvægt að hafa í 

huga þegar notast er við sjálfs- og eða jafningjamat að þetta séu leiðbeinandi matstæki og 

ættu einungis að vera notuð í slíkum tilgangi en ekki vera hluti af lokamati (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011). Erna bendir á rannsóknir sem sýna að nemendur séu neikvæðir gagnvart 

sjálfsmati sem hluta af lokaeinkunn og finnist það tilgangslaust. Sjálfs- og jafningjamat sem 

leiðsegjandi mat, með áherslu á þátttöku nemenda í að setja sér markmið, ígrundun á 
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meðan á vinnu stendur og eftir að verkefni er skilað, breytir matinu úr því að vera dæmandi 

(lokamat) í að vera leiðsegjandi (leiðsagnarmat). Reyndar tel ég að þarna hafi aldur nemenda 

mikið að segja. Með eldri nemendur get ég vel séð fyrir mér aðstæður þar sem sjálfsmat og 

jafningjamat séu hvetjandi hluti af lokamati og hef í raun sjálf upplifað slíkt í háskólanámi 

mínu við Menntavísindasvið.  

2.7.1 Jafningjamat sem endurgjöf 

Samkvæmt Gielen o.fl. (2011) er jafningjamat sem endurgjöf algengasta leiðin í notkun 

jafningjamats. Þá er talað um að jafningjamat geti komið í stað endurgjafar frá kennara til að 

draga úr vinnuálagi eða flýta fyrir endurgjöf. Það getur einnig verið notað til að auka magn 

endurgjafar eða veita endurgjöf á fleiri þætti námsins til dæmis með því að láta 

jafningjamatið fela í sér mat á vinnuframlagi, samstarfshæfni og samskiptahæfni. Til þess að 

jafningjamat virki sem endurgjöf er mikilvægt að það sé samþykkt af bæði nemendum og 

kennurum sem áreiðanleg og gild aðferð í námsmati (Gielen. o.fl., 2011).  

2.7.2 Jafningjamat sem lærdómstæki 

Jafningjamat getur verið notað í þeim tilgangi að það þjóni sem lærdómstækifæri fyrir 

nemendur. Gielen o.fl. (2011) fjalla um þrjú mismunandi markmið jafningjamats af þessum 

toga. Fyrsta markmiðið er þá að sá sem er metinn fái endurgjöf frá jafningjum sem 

nemendur taka í sumum tilfellum meira mark á en endurgjöf frá kennara. Þeir gera sér grein 

fyrir að jafningjar þeirra eru í sömu sporum og þeir og séu því líklegri til að geta sett sig í spor 

þeirra og skilja stöðu þeirra. Í þessu tilfelli er valdajafnvægi milli þess sem metur og er 

metinn. Kostur slíks mats getur verið að endurgjafartíminn styttist en sýnt hefur verið fram á 

að endurgjöf sem kemur samdægurs nýtist betur en jafnvel ítarlegri endurgjöf sem kemur 

seinna (Gielen o.fl., 2011). Fleiri kostir þessarar aðferðar eru til dæmis að nemendur kynnist 

öðrum og ólíkum sjónarmiðum sem dýpkar skilning og þekkingu á viðfangsefninu. Þeir 

endurspegla síðan gjarnan og endurskoða verkefni sín út frá þessum sjónarmiðum, þjálfa 

samskipta- og samstarfshæfni og auka samkennd (Gielen o.fl., 2011).  

2.7.3 Jafningjamat til að kenna nemendum að leggja mat á nám 

Þegar jafningjamat er notað til að kenna nemendum að leggja mat á nám er markmiðið ekki 

endilega námslegur ávinningur eða meiri þekking heldur það að nemandinn þrói með sér 

færni til að horfa gagnrýnum augum á verk annarra og setja fram uppbyggilega gagnrýni 

(Gielen o.fl. 2011) en þetta er einmitt ein af lykilhæfni aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Með jafningjamatinu fá nemendur innsýn í það sem 

kennarinn horfir til í endurgjöf sinni og fá þannig þjálfun í að skoða sín eigin verkefni með 

gagnrýnum hætti og verða þannig sjálfstæðari (Gielen o.fl. 2011). Með því að nota 
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jafningjamatið í þeim tilgangi að kenna nemendum að leggja mat á nám annarra, þjálfast 

nemendur í að setja sér markmið um frammistöðu og framvindu eigin náms og skipuleggja 

og bera ábyrgð á því eins og lykilhæfnimarkmið aðalnámskrár gera ráð fyrir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013) 

2.8 Markmiðasetning  

Markmiðasetning er mikilvæg til að byggja upp áhugahvöt nemenda í enskunámi sem og 

öðru námi (Dörnyei og Csizér, 1998; Brown, 2007). Það að nemendur skilji tilgang 

verkefnanna og verkefnin séu hæfilega mikil áskorun skiptir miklu máli. Vinna með 

hæfniviðmið aðalnámskrár og sjálfsmatskvarða líkt þeim sem Evrópska tungumálamappan 

býður uppá hjálpar nemendum að sjá tilgang með vinnu sinni, setja sér raunhæf markmið og 

sjá nám sitt í víðara samhengi.  

Markmiðasetning getur aukið þátttöku nemenda í námsferlinu, aukið sjálfstæði þeirra og 

hvatt þá til að ná sem bestum árangri (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). Til að nemendur geti 

sett sér markmið þurfa þeir að vita hvaða væntingar eru gerðar til þeirra. Hæfni- og 

matsviðmið aðalnámskrár lýsa þeim væntingum vel og því er mikilvægt að nemendur þekki 

viðmiðin og geti sett sér markmið með þau að leiðarljósi. Í gegnum samstarf kennara og 

nemenda við gerð matskvarða byggða á hæfni- og matsviðmiðum aðalnámskrár eru 

markmið verkefnanna gerð skýr en nemendur sem taka þátt í að meta námið með t.d. sjálfs- 

og jafningjamati skilja betur hvað þeir hafa lært og taka meiri ábyrgð á eigin námi (Erna 

Ingibjörg Pálsdóttir, 2011).  

2.9 Nemendasjálfstæði 

Nemendasjálfstæði (e. learner autonomy) hefur verið áberandi hugtak í menntavísindum 

síðan á áttunda áratug síðustu aldar (Holec, 1981). Holec skilgreinir nemendasjálfstæði sem 

hæfnina til að taka stjórn á eigin námi eða „the ability to take charge of one’s own learning” 

(bls. 3). Nemendasjálfstæði hefur aðallega beinst að námi fullorðinna en Holec (1981) talar 

um að með því sé stuðlað að því að nemandinn þjálfist í að vera virkur þátttakandi í 

lýðræðissamfélagi. Holec (1981) bendir á að til þess að byrja að þróa með okkur hæfnina til 

að taka ábyrgð á eigin námi þurfum við fyrst að taka ábyrgð á lærdómsferlinu og skilja að 

árangur í námi er undir okkur sjálfum kominn.  

Þegar við tökum á okkur ábyrgð á eigin námi felur það í sér að við ákveðum að þjálfa á 

skipulagðan og markvissan hátt færni í að ígrunda og meta eigin nám í þeim tilgangi að 

ákveða næstu skref, fylgjast með stöðu námsins og meta árangur (Holec, 1981). Holec heldur 

því fram að sjálfstæðir nemendur (e. autonomous learners) séu einnig áhugasamir 

nemendur (e. motivated learners) en námshvati eða námsáhugi hefur mikið að segja með 
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námsárangur. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2014) byggist varanlegur námsárangur til 

framtíðar einmitt á því að nemendur læri að bera ábyrgð á eigin námi. Skipulag og mat á 

eigin stöðu og framvindu spila þar stórt hlutverk. Í aðalnámskrá (2014) er bent á hjálpartæki 

eins og matsramma/kvarða og gátlista sem hjálpa nemendum að hafa yfirsýn og taka ábyrgð 

á námi sínu.  

2.10 Rannsóknir á leiðsagnarmati 

Black og William (1998) tóku saman 250 alþjóðlegar rannsóknaniðurstöður frá árunum 1988 

til 1997 þar sem námsmat var skoðað með tilliti til árangurs. Í þeim rannsóknum kom fram 

að námsmat telst árangursríkast þegar nemendur fá viðeigandi endurgjöf, þeir vita að hverju 

þeir stefna, hver næstu skref eru og hvernig eigi að taka þau. Einnig var það líklegt til 

árangurs þegar nemendur tóku virkan þátt í námi sínu og settu sér markmið og viðmið um 

árangur. 

Síðan hefur samantekt Black og William sætt gagnrýni þar sem ekki þykja nógu mikil 

líkindi milli þeirra rannsókna sem skoðaðar voru og að þar sem leiðsagnarmat sé fjölbreytt og 

innihaldi margar ólíkar breytur sé erfitt að bera þessar rannsóknir saman og fá fram 

niðurstöðu um gagnsemi leiðsagnarmats sem einhvers eins fyrirbæris (Kingston og Nash, 

2011). Hattie og Timberley (2007) tóku saman safnrannsóknir (e. metaanalysis) sem lögðu 

áherslu á ákveðna tegund leiðsagnarmats eða endurgjöf til nemenda, og komust að þeirri 

niðurstöðu að tegund endurgjafar (jákvæð eða neikvæð) auk tímasetningar og framsetningar 

endurgjafarinnar skiptir máli. Upp úr niðurstöðum sínum útbjuggu Hattie og Timberley 

(2007) módel sem á að tryggja að endurgjöf skili sem bestum árangri en í því kemur fram að 

endurgjöf skuli innihalda námsmarkmið, stöðu nemandans miðað við þau markmið og 

hugmyndir að leiðum til að komast nær þeim markmiðum.  

Kingston og Nash (2011) fjalla um nauðsyn þess að gerðar séu ítarlegri rannsóknir á 

einstaka fyrirbærum innan leiðsagnarmats og benda á að rannsóknir bæði Black og William 

(1998) á leiðsagnarmati almennt og nýlegri rannsókn Hattie og Timberley (2007), sem lagði 

áherslu á endurgjöf, séu einungis yfirlit yfir aðrar rannsóknir þar sem túlkun rannsakenda 

hefur áhrif á niðurstöður. 

Fleiri þættir hafa áhrif á það hversu árangursríkt námsmat er. Til dæmis að kennsla sé 

löguð að niðurstöðum námsmatsins, ígrundun kennara og nemenda, meðvitund um að 

námsmat hafi áhrif á áhuga og sjálfmynd nemenda sem hefur mikil áhrif á námið og að 

lokum það að nemendur þurfi að geta metið eigin getu og skilið hvernig á að bæta færni og 

ná árangri. Ýmsir þættir benda til þess að aðferðir leiðsagnarmats og þátttaka nemenda í 

skipulagningu og markmiðasetningu í eigin námi séu af hinu góða og að leggja beri áherslu á 

leiðsegjandi kennsluhætti í skólum nútímans.  
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2.10.1 Matskvarðar 

Matskvarðar (e. rubrics) í námi og kennslu hafa verið skilgreindir sem ákveðin viðmið sem 

notast er við til að lýsa stöðu, vinnu eða árangri nemenda í ákveðnum verkefnum eða 

námsgrein (Guskey, 1994). Hugtakið getur átt við margt, svo sem reglur, leiðavísi, viðmið eða 

lýsingu sem notuð er til að meta árangur nemenda, sem og kerfi til einkunnagjafar. 

Helstu kosti matskvarða telja þau Cooper og Gargan (2009) vera að þeir hjálpi kennurum 

að skoða og meta á gagnrýninn hátt hvað þeir kenna, hvernig þeir vilja að nemendur læri og 

hvernig þeir ætla að meta árangur kennslunnar. Að þessu leyti auka kvarðarnir líkurnar á 

áreiðanleika við námsmatið. Einnig tala þau um það að matskvarðar geri kröfur og 

matsviðmið skýr fyrir nemendum, foreldrum og kennurum. Að lokum nefna þau 

möguleikann á ígrundun, endurgjöf og leiðsegjandi kennsluháttum eða áframhaldandi námi 

sem matskvarðarnir bjóða uppá. Þóra Björk Jónsdóttir (2013) fjallar sérstaklega um 

matskvarða en hún segir heilann vinna betur ef hann geri sér grein fyrir því til hvers er 

ætlast. Hún nefnir einnig þá staðreynd að með því að máta frammistöðu sína við ákveðin 

viðmið eins og gert er við notkun matskvarða minnki streita og öryggi nemenda aukist. Hún 

talar um matskvarðana sem leiðarvísi að góðri vinnu en kvarðinn getur einmitt sagt 

nemandanum hvernig hann á að vinna verkefnið og stuðlað þannig að betri námstækni. 

Cooper og Gargan (2009) fjalla einnig um áskoranir sem geta fylgt notkun matskvarða og 

nefna þá til dæmis að matskvarðar geti í raun verið útfærsla á lokamati. Dæmi um það er 

þegar kvarðinn er hannaður þannig að hann telur lista yfir eigindlega þætti óháða hverjum 

öðrum sem síðan eru teknir og meðaltal reiknað út til að fá einkunn. Cooper og Gargan 

(2009) nefna einnig þann tíma sem það getur tekið kennara að útbúa slíka kvarða sem ókost 

og tala að lokum um að kvarðarnir geti takmarkað nám með því að hefta sköpunargleði 

nemenda. Þau benda á að kvarðarnir geti sett of stífan ramma utan um verkefnin og þvingað 

alla í sama formið þar sem allir leita að sömu lausnum og niðurstöðu, sem dregur úr nýjum 

hugmyndum og aðferðum við nám. Þau telja að kvarðarnir geti komið illa út fyrir þá 

nemendur sem hugsa út fyrir rammann og heft nám þeirra (Cooper og Gargan, 2009).  

Pandero og Jonsson (2013) fóru yfir rannsóknir á notkun og árangri af notkun matskvarða 

sem leiðsegjandi námsmatstæki (2013). Þar kemur einmitt fram það sem fjallað var um í 

grein Cooper og Gargan (2009) að oft séu matskvarðar í raun ekkert annað en safnmat eða 

lokamat á verkefnum nemenda í stað þess að vera leiðsegjandi.  

Pandero og Jonsson (2013) vilja meina að niðurstöður rannsókna á notkun matskvarða 

sem leiðsegjandi námsmatstæki séu ekki afgerandi og var því tilgangur yfirlitsrannsóknar 

þeirra að skoða hvort rannsóknir bentu til þess að notkun kvarðanna hefði áhrif á nám 

nemenda. Tuttugu og ein rannsókn á notkun matskvarða með leiðsegjandi hætti voru 

skoðaðar í rannsókn Pandero og Jonsson (2013). Margar þeirra skoðuðu sérstaklega notkun 
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kvarðanna við sjálfsmat en ýmsar námsgreinar komu við sögu á ýmsum námsstigum. Margar 

rannsóknanna sneru að notkun tengdri ritgerðasmíð en einnig öðrum verkefnum og 

munnlegum kynningum. Ýmiss ávinningur við notkun matskvarða með leiðsegjandi hætti 

kom fram í þessum rannsóknum. Notkunin jók m.a. gagnsæi námsmats þar sem kröfur til 

nemenda voru skýrar bæði fyrir kennurum og nemendum. Notkunin minnkaði kvíða 

nemenda af sömu ástæðu, auðveldaði endurgjöf, jók gæði sjálfsmats og stuðlaði að betri 

sjálfssaga eða sjálfstýringu (e. self-regulation) og sjálfvirkni (e. self-efficacy) nemenda. Margir 

nemendur nýttu sér kvarðana bæði áður en hafist var handa við að skipuleggja vinnuna, til 

að meta gang verkefnisins (sjálfsmat) og til að fara yfir gæði verkefnisins fyrir skil. 

Rannsóknirnar bentu einnig til þess að nemendur upplifðu minni samanburðardrifna 

sjálfstýringu (e. performance/avoidance self-regulation) sem er jákvæð niðurstaða þar sem 

slík sjálfsstýring hefur sýnt sig að hafi neikvæð áhrif á nám (Pandero og Jonsson, 2013).  

Í flestum rannsóknunum var eins og áður hefur komið fram ekki einungis stuðst við 

matskvarðana heldur eru aðrar aðferðir notaðar samhliða svo sem skrifleg eða munnleg 

endurgjöf en það getur haft áhrif á niðurstöður rannsóknanna. Þó virðist ljóst að 

matskvarðarnir geta ýtt undir framfarir þegar þeir eru notaðir með sjálfsmati eða öðru sem 

hvetur til sjálfs- eða námsvitundar (e. meta-cognition). 

Niðurstöðurnar benda til þess að stök skipti þar sem notast er við matskvarða hafi ekki 

mikil áhrif á námsárangur nemenda (Pandero og Jonsson, 2013). Í þeim rannsóknum þar sem 

innleiðingin var stærri og notast var við matskvarðana yfir lengri tíma í fleiri verkefnum kom 

fram meiri ávinningur. Mesti árangurinn náðist þar sem unnið var með matskvarðana í þó 

nokkrar vikur. Tími virðist því spila stórt hlutverk í því að ná árangri með notkun matskvarða 

og á það sérstaklega við því yngri sem nemendur eru.  

Hér hafa helstu rannsóknir á notkun leiðsagnarmats og matskvarða verið reifaðar og 

dregnir fram þeir kostir og gallar notkunarinnar sem áður hafa birst í rannsóknum. Þessar 

rannsóknir hafa verið með ýmsu sniði en til að skoða hvaða áhrif notkun matskvarða í 

enskukennslu hefur á nám og kennslu hjá mér lagði ég upp í innleiðingu á notkun matskvarða 

með það að markmiði að skoða áhrif hennar á ýmsa þætti í kennslu minni og námi nemenda 

í ensku á unglingastigi.  
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3 Aðferð 

Þegar velja skal rannsóknaraðferð skal tilgangur rannsóknar stýra valinu. Ég kaus að gera 

starfendarannsókn en markmið mitt með rannsókninni var fyrst og fremst að auka færni 

mína sem kennara með því að vinna með aðferðir leiðsagnarmats, nánar tiltekið matskvarða. 

Hér verður fjallað um eðli og einkenni starfendarannsókna, aðferðir til gagnaöflunar, 

siðferðileg álitamál, þátttakendur og umhverfi og rannsóknarspurningar settar fram.  

3.1 Starfendarannsóknir 

Starfendarannsókn felur í sér þá hugmynd að rannsakandi skoði starf sitt með það í huga að 

meta gæði starfsins og hvort það sé eins og best verður á kosið, miðla því sem vel er gert eða 

gera áætlun um að breyta og bæta starfið (McNiff, 2011). Rannsakandinn sjálfur er 

viðfangsefnið í starfendarannsóknum og byggist gagnaöflun því gjarnan á ígrundun og 

athugunum á eigin starfi og spurningunum: Hvað er ég að gera? Og hvernig get ég lýst og 

útskýrt það sem ég geri? 

 Starfendarannsóknir eru ekki gerðar á öðru fólki eins og tíðkast í annarskonar 

rannsóknum heldur eru þær gerðar með fólki sem gerir það að verkum að rannsóknarferlið 

er lýðræðislegt og krefst þátttöku annarra. Þannig er rannsóknaraðferðin leið til að skoða 

sjálfan sig en á sama tíma er rannsóknin alltaf unnin í samstarfi við aðra (McNiff, 2011). Það 

má því segja að í starfendarannsókn felist heilmikið sjálfsmat þar sem gerðar eru tilraunir 

með starfið og síðan metið hvernig til tókst.  

Rannsóknarspurningar í starfendarannsóknum snúa gjarnan að því hvort og hvernig 

rannsakandinn sjálfur geti haft áhrif á rannsóknarefnið. Rannsakandinn horfir því alltaf á 

viðfangsefnið út frá eigin afskiptum af því og er stór hluti af rannsókninni sjálfri (McNiff, 

2011). 

Starfendarannsóknir komu fyrst fram á sjónarsviðið á fimmta áratug síðustu aldar en Kurt 

Lewin hóf þá vinnu við að tengja saman félagsfræðilegar kenningar og starfshætti (Andronic, 

2010). Hann benti á að á þeim tíma var ekkert samband milli rannsakenda og þeirra sem 

störfuðu á vettvangi og kenningar því ótengdar raunverulegum félagslegum aðgerðum. 

Vísindamenn þróuðu kenningar án samráðs við starfsmenn félagsmála sem síðan unnu á 

vettvangi án þekkingar á þeim kenningum. Lewin (1951) talaði um tvo heima; þann fræðilega 

og þann raunverulega og vildi hann sameina þessa tvo heima til að fram kæmu upplýsingar 

sem leiddu til raunverulegra lausna á vettvangi og stuðluðu að félagslegum framförum 

(Andronic, 2010). 

Lewin (1951) kynnti til sögunnar hringferli starfendarannsókna sem lýsir því ferli sem á 

sér stað í slíkum rannsóknum. Hringferli Lewins er lýst hér á mynd: 
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Mynd 1. Hringferli Lewins 

 

Ferlið hefst á hugmynd (e. idea) þá er farið í að rannsaka stöðuna á málinu sem til 

umfjöllunar er (e. fact-finding), því næst er ráðist í að gera áætlun (e. planning) og að lokum 

er framkvæmt einhverskonar inngrip (e. action). Þegar inngripið hefur verið framkvæmt er 

staðan metin að nýju (e. evaluation) og síðan er gerð ný áætlun út frá niðurstöðum þess 

mats og hún síðan framkvæmd (e. developing a better plan/amend plan and implementing 

it/take second steps).  

3.1.1 Áreiðanleiki og réttmæti eigindlegra rannsókna 

Þegar fjallað er um gæði gagna sem safnað er í rannsóknum er talað um áreiðanleika 

annarsvegar og réttmæti hins vegar. Þessi hugtök, áreiðanleiki og réttmæti, geta talist 

nokkurskonar mælikvarði á gæði gagna eða rannsókna yfirleitt (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Réttmæti í rannsóknum er gjarnan skipt í innra og ytra 

réttmæti þar sem innra réttmæti vísar til hversu gott tilraunasniðið sé og hversu trúverðugar 

ályktanir sé hægt að draga af niðurstöðum rannsóknarinnar. Ytra réttmæti snýst síðan um 

það hvort hægt sé að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar.  
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Erfitt getur verið að bera kennsl á gæði eigindlegra rannsókna með þessum hætti en það 

þarf ekki að þýða að gæðin séu ekki til staðar (Kvale, 1989). Styrkur eigindlegra rannsókna 

felst einna helst í því hversu vel þær ná utan um eðli fyrirbæranna sem rannsökuð eru. Þær 

gefa þannig mynd af félagslegum veruleika eins og hann birtist með öllum sínum flækjum 

(Kvale, 1989).  

3.1.2 Starfsþróun kennara 

Hafþór Guðjónsson (2011) fjallar um starfsþróun kennara í grein sinni á Netlu Kennarinn sem 

rannsakandi. Hafþór telur það mikilvægt og í raun nauðsynlegt að kennarinn sjálfur sinni 

rannsóknum á eigin starfi og á námi og kennslu þar sem það efli fagmennsku og stuðli að 

betri skilningi á skólastarfi. Hann bendir á rannsóknir sem sýna að kennarar fagni þeirri þróun 

sem verið hefur í þessum málum og að þeir telji að rannsóknir af þessu tagi hjálpi þeim að 

takast á við flókinn raunveruleika skólastofunnar (Hafþór Guðjónsson, 2011). Þrátt fyrir 

mismunandi sjónarhorn og ólíkar skoðanir telur Hafþór að besti skóli fyrir kennara sé í raun 

eigin reynsla og að með því að upplifa kennsluna, fá tækifæri til að rýna í reynslu sína og 

ræða hana í faglegu umhverfi, vega og meta hvað gekk vel og má betur fara, verði kennarinn 

smátt og smátt meðvitaðri um starfshugmyndir sínar og starfskenningu (Hafþór Guðjónsson, 

2011).  

Þegar kennarar stunda rannsóknir á eigin starfi beina þeir athyglinni að kennslunni og 

áhrifum hennar á nemendur. Kennari, eða kennarar þar sem gjarnan er unnið í teymum að 

slíkum rannsóknum, prófa þá t.d. nýjar kennsluaðferðir og meta hvernig til tekst með því að 

safna ýmsum gerðum upplýsinga um ferlið og áhrif aðferðanna. Kennarinn skráir þá hjá sér 

það sem á sér stað auk þess að safna gögnum með til dæmis spurningum til nemenda, 

viðtölum, niðurstöðum námsmats o.s.frv. Hafþór (2011) tekur undir með ýmsum 

fræðimönnum seinni tíma um að hringferli Lewins (1951) sem grundvallarhugmynd 

starfendarannsókna sé gott og gilt en að ekki megi binda sig um of með áætlunum og 

fyrirframgefnum hugmyndum um að leita svara við ákveðnum spurningum þar sem slíkar 

rannsóknir tækju oft óvænta stefnu.  

3.2 Mín rannsókn 

Rannsókn mín fellur undir snið starfendarannsókna þar sem ég legg upp með að svara 

rannsóknarspurningunum út frá ýmsum gögnum og beiti ég þar bæði eigindlegum og 

megindlegum aðferðum.  

Með rannsókninni leitaði ég svara við ýmsum spurningum varðandi áhrif notkunar 

matskvarðanna á námsmat, nemendasjálfstæði, endurgjöf o.fl. og notaðist við ýmsar 

aðferðir við gagnaöflun svo sem rannsóknardagbók, samtöl við nemendur, virkniskráningu 
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og spurningakannanir bæði með lokuðum spurningum og opnum þar sem ég vonast til að fá 

fram viðhorf nemenda til vinnunnar. Þá skoðaði ég mín eigin viðhorf, hvort mér hafi fundist 

vinnan með matskvörðum skila árangri og hvaða áhrif hún hafi haft á nám og kennslu hjá 

mér. Margir hafa sett fram hugmyndir að hringferli starfendarannsókna og sé ég það fyrir 

mér sem spíral sem má sjá hér að neðan þar sem hringferlið leiðir rannsakandann ofar og 

ofar þegar hugmyndin eða verkefnið þróast. Ég lagði af stað með hugmynd og útbjó áætlun 

(matskvarða) fyrir verkefni 1 sem ég síðan lagði í vinnu með (framkvæmd). Þá safnaði ég 

gögnum og tók saman niðurstöður áður en ég ígrundaði og endurmat stöðuna og gerði nýja 

áætlun út frá niðurstöðum fyrri tilraunar.  

Í lýsingu á framkvæmd og niðurstöðum rannsóknarinnar fylgi ég hugmyndinni um 

spíralinn og eftir framkvæmd hvers verkefnis fylgir kaflinn Ígrundun, túlkun og endurmat þar 

sem ég fer yfir niðurstöður og geri áætlun um framhaldið. Þar sem bætt er við 

niðurstöðurnar og byggt ofan á í hverju verkefni fjallar lokaniðurstöðukaflinn um niðurstöður 

úr verkefni 5 auk þess að þar koma fram almennar niðurstöður um nytsemi matskvarðanna 

eða lokaniðurstöður þessarar rannsóknar. Um þessar niðurstöður er síðan rætt í 

umræðukafla í lok ritgerðar. 
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Mynd 2. Spírall starfendarannsóknar minnar 

 

Í rannsókn minni leitaðist ég við að svara spurningunni: Á hvaða hátt get ég nýtt 

matskvarða til að hafa áhrif á nám og kennslu? Sú spurning kveikti í framhaldi vangaveltur 

um hvernig matskvarðar gagnast til að uppfylla hin ýmsu viðmið aðalnámskrár og því leiddi 

yfirspurningin mig að þessum þremur: 

 Að hvaða marki nýtast matskvarðar til að auka nemendasjálfstæði, ábyrgð nemenda á 

eigin námi og virkja áhugahvöt þeirra? 

 Að hvaða leyti nýtast matskvarðar til að hjálpa nemendum að sjá markmið með 

verkefnum og til að meta eigin færni? 

 Að hvaða marki geta matskvarðar haft áhrif á virkni og námsárangur? 
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Rannsókn mín er gerð á litlu úrtaki og því ekki til þess fallin að setja fram alhæfingar. Hún 

er gerð með það að markmiði að prófa mig áfram með aðferð sem fræðin benda til að hafi 

jákvæð áhrif á nám og kennslu, í þeim tilgangi að draga um það eigin ályktanir og þróa 

starfskenningu mína.  

3.2.1 Þátttakendur og námsumhverfi 

Rannsóknina framkvæmdi ég í eigin starfi sem leiðbeinandi í ensku á unglingastigi í 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Í skólanum eru 282 nemendur í 1. - 10. bekk en 

rannsóknina framkvæmdi ég í vinnu með tvo hópa nemenda sem voru í 9. bekk þegar 

forrannsókn var gerð á vorönn 2019 og í 10. bekk þegar seinni hluti rannsóknar og úrvinnsla 

fór fram. Í bekknum var 31 nemandi vorið 2019 en einn nemandi fluttist úr skólanum og tveir 

nýir hófu nám í 10. bekk haustið 2019 og voru þá í bekknum 18 drengir og 14 stúlkur. Vegna 

fjölda nemenda er bekknum kennt í tveimur hópum og fór rannsóknin fram í báðum 

hópunum. Í öðrum hópnum eru þrír nemendur sem fylgja einstaklingsnámskrá. Einn þeirra er 

mjög stutt á veg kominn í enskunámi og tók því ekki þátt í verkefnum þessarar rannsóknar. 

Hinir tveir fást við aðlagað námsefni en tóku þó þátt í þessum verkefnum þar sem hægt var 

leysa þau á forsendum sem hvors nemanda. 

3.2.2 Gagnaöflun 

3.2.2.1 Rannsóknardagbók og hljóðupptökur 

Í upphafi rannsóknar lagði ég upp með að safna gögnum í rannsóknardagbók sem ég hugðist 

skrifa í hugleiðingar og upplýsingar eftir þá tíma sem unnið var með matskvarðana. Ég komst 

fljótlega að því að erfitt var að finna tíma til að setjast við skriftir á vinnutíma og það vildi 

dragast heldur mikið. Ég ákvað því að notast við upptökuforrit í símanum mínum og tók þá 

upp helstu hugleiðingar og athugasemdir þegar tími gafst yfir daginn eða gjarnan á leið heim 

úr vinnu. Í nokkrum tilfellum tók ég upp hugleiðingar mínar þegar heim var komið og ró 

komin á. Þá gafst mér tími til að ígrunda verkefni dagsins og setja í samhengi við 

rannsóknina. Upptökurnar urðu 12 talsins og voru á bilinu 01:40 mínútur í lengd til 02:31 

mínútur.  

3.2.2.2 Viðhorfskannanir 

Til að fá fram hversu mikið nemendur studdust við matskvarðana og til að reyna að fá innsýn 

í almennt viðhorf þeirra til vinnunnar lagði ég fyrir 4 viðhorfskannanir eftir skil verkefnanna 

(viðaukar B-E). Fyrsta könnun var lögð fyrir eftir fyrstu tvö verkefnin en síðan eftir hvert 

verkefni. Kannanirnar voru misviðamiklar eftir því hvaða upplýsingum ég var að leita eftir en 

áttu það þó sameiginlegt að með þeim vildi ég fá fram hvort aukning yrði á notkun 
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kvarðanna milli verkefna og hvernig nemendum fyndist þeir nýtast sér sem leiðsagnartæki og 

til að skilja tilgang og markmið verkefna.  

3.2.2.3 Virkniskráning 

Til að geta skoðað virkni og vinnusemi nemenda í tengslum við verkefnin sem ég lagði fyrir í 

þessari rannsókn og borið saman við önnur verkefni og kennslu almennt skoðaði ég 

virkniskráningu sem ég hef tamið mér að gera í kennslustundum. Skráningin er oftast gerð 

með því að skrá vinnusemi og hegðun nemenda í kerfið Námfús sem notast er við í skólanum 

en einnig er ég með bekkjarkladda sem ég notast við í einhverjum tilfellum. Skráningin er 

hugsuð til að halda utan um vinnusemi og hegðun nemenda og til upplýsinga fyrir foreldra 

um hegðun og þátttöku barna sinni í skólanum. Til að raunhæft sé að framkvæma slíka 

skráningu í kennslustund er aðeins skráð þegar hegðun eða virkni er ábótavant og gert ráð 

fyrir að hún sé innan eðlilegra marka ef engin skráning er gerð. Þó eru undantekningar á 

þessu ef nemendur sem gjarna fá skráningu um litla virkni sýna óvenju mikla virkni þar sem 

við kennararnir erum sammála um það að mikilvægt sé að skrá einnig þegar vel gengur hjá 

þessum nemendum.  

3.2.2.4 Rýnihópsviðtal 

Rýnihópsviðtal (Viðauki E) tók ég í lok rannsóknarinnar með það að markmiði að heyra raddir 

nemenda varðandi innleiðingu matskvarðanna í minni hóp. Ég valdi að taka viðtal við 5 

nemendur og reyndi að blanda þar saman nemendum sem teljast námslega sterkir og hafa 

sýnt mikla ábyrgð og sjálfstæði í námi og öðrum sem ekki virðast eiga eins auðvelt með 

námið og höfðu ekki tekið matskvörðunum eins opnum örmum. Þetta gerði ég til að fá fram 

mismunandi viðhorf og mögulegar ástæður þess að þeir nýtist sumum og ekki öðrum. 

Viðtalið tók 9:32 mínútur og var það hljóðritað. Viðtalið var síðan afritað og yfirfarið með 

tilliti til þeirra þema sem höfðu myndast í rannsókninni fram að því. Þetta rýnihópsviðtal 

leiddi af sér óformlegt samtal við einn einstakling þar sem ég vildi reyna að fá fram betri 

mynd af því hvers vegna hann hafði ekki getað eða viljað nýta sér matskvarðana til að bæta 

nám sitt. 

3.2.2.5 Sjálfsmatskvarðar 

Í upphafi hvers skólaárs fylla nemendur mínir út svokallaðan sjálfsmatskvarða úr Evrópsku 

tungumálamöppunni (Viðauki A) þar sem þeir skoða færni sína og stöðu sem námsmenn. 

Þeir nemendur sem tóku þátt í rannsókninni höfðu allir fyllt þennan kvarða út að hausti 2018 

áður en rannsóknin hófst og gerðu það aftur haustið 2019. Til að fá skýra mynd af stöðu 

nemenda með tilliti til nemendasjálfstæðis og getu til sjálfsmats lagði ég sjálfsmatskvarðann 

fyrir aftur að lokinni rannsókn og bar síðan saman niðurstöður þessara þriggja kvarða til að 
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reyna að fá mynd af því hvort matskvarðarnir sem ég hafði notað í verkefnum 

rannsóknarinnar gætu haft áhrif á nemendasjálfstæði og sjálfsmatsgetu nemenda. Þá voru 

nemendur spurðir hvort þeir ættu auðveldara með að staðsetja sig á sjálfsmatskvarðanum 

(Viðauki A) eftir þá vinnu sem unnin hafði verið með notkun matskvarðanna til að sjá hvort 

nemendur sjálfir upplifðu sig hafa betri eða skýrari mynd af námslegri stöðu sinni og getu.  

3.2.2.6 Leyfisöflun og siðferðileg atriði 

Mikilvægt er að hafa í huga siðferðileg álitamál þegar kemur að hverskonar rannsóknum. 

Þegar starfendarannsókn er annars vegar þarf að fá leyfi allra þátttakenda í rannsókninni og 

gera þeim grein fyrir rétti sínum til nafnleysis og þess að sjá allar þær upplýsingar sem snúa 

að þeim sjálfum hvenær sem er í rannsóknarferlinu. Þá er mikilvægt að öllum þátttakendum 

sé gert ljóst að þeim sé frjálst að segja sig frá rannsókninni hvenær sem er (McNiff, 2011). Þá 

er meginreglan eins og í öðrum rannsóknum sú að valda engum skaða með rannsókninni (e. 

Do no harm).  

Eftir að hafa fengið munnlegt leyfi frá skólastjóra til að vinna rannsóknina skrifaði ég 

tölvupóst (Viðauki É) til foreldra þeirra nemenda sem tóku þátt í rannsókninni (allir 

nemendur bekkjarins). Þar útskýrði ég framkvæmd og tilgang verkefnisins og bað um að 

formlegt leyfir fyrir þátttöku nemenda yrði staðfest með undirritun leyfisbréfs í næsta 

foreldraviðtali (Viðauki Á). Leyfi fékkst frá öllum þeim foreldrum sem mættu í viðtölin. 

Foreldrar tveggja nemenda mættu ekki og þurfti ég því að senda þeim leyfisbréf í tölvupósti 

sem þau síðan undirrituðu og sendu mér til baka. Í kjölfarið var verkefnið vandlega kynnt 

nemendum og þeim í sjálfsvald sett hvort þau svöruðu spurningakönnunum og tækju þátt í 

umræðum og rýnihópsviðtali að rannsókn lokinni. Eftir ábendingu frá sérfræðingi sóttist ég 

eftir skriflegu leyfi skólastjóra sem fékkst án vandkvæða. 

3.3 Framkvæmd  

3.3.1 Lýsing á verkefnum 

Í kennslu minni á unglingastigi hef ég haft þann vana á að leggja fyrir eitt 

frammistöðumatsverkefni í hverri lotu en skólaárið skiptist í 4 lotur. Verkefnin eru 

margskonar en eiga það sameiginlegt að námsmatið byggir ekki á prófi heldur annarskonar 

afurð svo sem kynningu, veggspjaldi, stuttmynd eða öðru. Matskvarðar höfðu reynst vel við 

vinnslu og mat slíkra verkefna á miðstigi. Undirbúningur fyrir rannsóknina hófst seint árið 

2018 og sá ég þá fram á að geta unnið fjögur til fimm frammistöðumatsverkefni þar sem 

notast var við matskvarða með nemendum mínum á tímabilinu. Tvö verkefni voru svo unnin 

á vorönn 2019, tvö á haustönn 2019 og eitt í janúar 2020.  
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Ég valdi að hafa verkefnin fjölbreytt svo þau kæmu inn á sem flesta færniþætti 

tungumálanáms. Í fyrsta verkefninu, sem var stutt heimildamynd tengd Kanada, var lögð 

áhersla á vinnu með færnisviðin frásögn og námshæfni auk innihalds. Í verkefni tvö unnu 

nemendur að brúðuleikriti í forritinu Puppet Pals og var þar einnig lögð áhersla á frásögn en 

líka á ritun handrits og námshæfni. Í þriðja verkefninu æfðu nemendur stuttar ræður um 

valin hugtök og var því öll áhersla lögð á frásagnarfærni auk námshæfninnar sem er í eðli 

sínu órjúfanlegur þáttur allrar verkefnavinnu og kemur því alltaf fyrir. Í fjórða verkefninu var 

aðaláherslan svo á ritun þar sem nemendur skiluðu bæklingi en auk þess komum við inn á 

frásagnarfærnina með stuttum kynningum á efni bæklinganna og námshæfni. Að lokum var 

lagt fyrir verkefni þar sem aðaláherslan var á ritunarþáttinn. Í því verkfeni settu nemendur 

sig í spor hermanna í skotgröfum Fyrri heimstyrjaldarinnar og rituðu bréf til ástvinar.  

3.3.2 Greining gagna 

Þar sem rannsókninni var skipt upp í 5 verkefni vann ég að greiningu gagna jafnt og þétt yfir 

rannsóknartímann. Ég studdist við ferli spíralsins í rannsókninni en að lokinni vinnu við og 

gagnasöfnun eftir hvert verkefni fór ég yfir gögnin og tók saman helstu niðurstöður. Í ljósi 

niðurstaðna og ígrundanna minna endurmat ég síðan stöðuna og gerði nýja áætlun út frá 

þeim. Þegar líða tók á rannsóknina fór ég að eiga dýpri óformleg samtöl við nemendur um 

viðhorf þeirra og smátt og smátt fór að verða til skýrari mynd af því hvernig þeir nýttu 

kvarðana. Á sama tíma fóru þeir að svara viðhorfskönnunum með þeim hætti sem lýsti betri 

skilningi á tilgangi kvarðanna og hvernig þeir gátu nýtt sér þá. Þegar rannsókn var lokið 

skoðaði ég ferlið í heild sinni og fór yfir það hvernig vinnan hafði þróast á 

rannsóknartímanum. Þá fóru að koma fram ákveðin þemu í rannsókninni sem ég setti upp í 

töflu til að glöggva mig betur á þeim og sjá þróunina á skýrari hátt. Að lokum tók ég síðan 

rýnihópsviðtal og átti óformlegt samtal við einn þeirra nemenda sem hafði síður getað nýtt 

sér kvarðana og hafði neikvæðari viðhorf til notkunar þeirra en hinir.  

3.3.3 Verkefni 1 - Kynningar Canada  

3.3.3.1 Kynning og framkvæmd verkefnis 

Fyrsta verkefnið var lagt fyrir nemendur fimmtudaginn 7. febrúar 2019 og skilað 

fimmtudaginn 21. og föstudaginn 22. febrúar. Matskvarðarnir voru eingöngu afhentir og 

nemendum tilkynnt að stuðst yrði við kvarðann við mat á kynningum þeirra (Viðauki F). 

Nemendur höfðu kosið að vinna stuttar heimildamyndir um efni að eigin vali tengt Kanada 

en Kanada var umfjöllunarefni lotunnar. Í verkefninu var lögð áhersla á færniþættina frásögn 

og námshæfni. Matskvarðarnir voru bæði afhentir á blaði og birtir á vegg bekkjarins á Google 

Classroom. Nemendur voru hvattir til að nýta sér kvarðana við vinnslu verkefnanna og 

minntir reglulega á þá á meðan á vinnu við myndirnar stóð.  
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Á meðan á verkefnavinnunni stóð fylgdist ég með vinnu nemenda og benti þeim 

reglulega á að meta stöðu sína miðað við matskvarðann. Þá fylgdist ég sérstaklega með því 

hvort mér þættu nemendur sýna verkefninu meiri áhuga og hvort mér fyndist sjálfstæði 

þeirra og metnaður aukast. Í kennslustundum notast ég við bekkjarlista eða kladda til að skrá 

hjá mér virkni og vinnubrögð og gat ég þannig fylgst með því hvort breyting væri á þessum 

þáttum. Þegar sýningum á stuttmyndunum var lokið og nemendur höfðu fengið endurgjöf í 

gegnum matskvarðana lagði ég fyrir þá könnun um viðhorf þeirra til notkunar kvarðanna auk 

þess að skoða mín eigin viðhorf og athuganir á meðan á verkefnavinnunni stóð, meðan á 

námsmati stóð og eftir að því var lokið.  

3.3.3.2 Ígrundun, túlkun og endurmat 

Á meðan á vinnu við verkefnin stóð upplifði ég ekki sérstaklega að nemendur væru að nýta 

sér matskvarðana eins og ég hafði vonast til. Þeir voru þó aðgengilegir á Google Classroom 

og minnti ég nemendur reglulega á að nýta sér þá. Mér fannst ég ekki greina ávinning í betur 

unnum verkefnum eða meiri metnað í hópastarfi en ég hef séð áður og virkni og vinnubrögð 

voru svipuð og í öðrum verkefnum. Nokkrir hópar unnu vel og skiluðu vönduðum verkefnum 

og aðrir ekki en það er í samræmi við það sem hefur áður verið. Ég upplifði hinsvegar mun 

meira sjálfsöryggi hjá mér við innlögn verkefnisins vegna þess hve gerð kvarðanna hafði sýnt 

mér námsmarkmiðin svart á hvítu. Notkun matskvarðans fannst mér gera rökstuðning fyrir 

námsmatinu auðveldan og matið fljótlegt auk þess sem mat hvers verkefnis fyrir sig varð 

ótengt öðrum verkefnum og þannig sjálfstætt mat á hæfni nemenda.  

Til að fá mynd af viðhorfum nemenda og því hvernig þeir nýttu sér matskvarðana útbjó 

ég stutta könnun (viðauki B) sem ég lagði fyrir nemendur þar sem þeir voru beðnir að svara 

eftirfarandi spurningum:  

 Notaðist þú við matskvarðann þegar þú undirbjóst eða skipulagðir vinnu við 

verkefnið? 

 Notaðist þú við matskvarðann á meðan á vinnu við verkefnið stóð? 

Niðurstöður þeirrar könnunar sýndu að meirihluti nemenda skoðaði matskvarðana áður en 

hafist var handa við vinnslu verkefnanna eða um 62%. Færri nýttu sér þá á meðan á 

verkefnavinnunni stóð eða 43%.  

Eftir að hafa notast við matskvarðana í þessu verkefni var ég ákveðin í að prófa mig áfram 

með notkun þeirra þar sem mér fannst kvarðarnir hjálpa mér að setja fram markmið 

verkefnisins auk þess að þeir auðvelduðu námsmat og gerðu það gagnsærra. Mér fannst þeir 

einfalda endurgjöf og gera hana markvissari. Þar sem aðeins hluti hópsins nýtti sér 

matskvarðana fyrir og á meðan á vinnslu verkefnanna stóð, vildi ég prófa að ganga lengra og 

vinna kvarðana í samvinnu við nemendur. Með því vonaðist ég til að geta sýnt þeim fram á 
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markmið námsins og hvetja þá til að veita hæfniviðmiðunum athygli og setja sér markmið út 

frá þeim.  

3.3.4 Verkefni 2 - Puppet pals  

3.3.4.1 Kynning og framkvæmd verkefnis 

Í verkefni tvö sem lagt var fyrir fimmtudaginn 11. apríl 2019 og skilað föstudaginn 26. apríl 

var matskvarðinn útskýrður betur fyrir nemendum áður en hann var afhentur. Ég hafði 

útbúið auða töflu í Google docs sem ég varpaði uppá vegg. Ég fór síðan vandlega yfir þau 

hæfni- og matsviðmið sem unnið var að með verkefninu á meðan ég fyllti inn í kvarðann en 

færniþættirnir sem lögð var áhersla á í þessu verkefni voru frásögn, ritun og námshæfni og 

nemendum var bent á setja sér markmið út frá kvarðanum. Matskvarðinn (Viðauki G) var 

þannig útbúinn og yfirfarinn áður en hafist var handa við vinnuna við verkefnið sem að þessu 

sinni var stutt leikrit sem tekið var upp í smáforritinu Puppet Pals og tengist þema lotunnar 

sem var heimur ævintýranna (e. fantasy).  

Ásamt því að skila verkefninu sjálfu áttu nemendur síðan að skila útfylltum matskvarða 

fyrir sig sjálfa (sjálfsmat) og eins gerðu nemendur jafningjamat og studdust við þann hluta 

kvarðans sem snýr að hæfni í frásögn. Með því að láta nemendur fylgjast með gerð kvarðans 

og vinna bæði sjálfsmat og jafningjamat vonaðist ég til þess að þau gerðu sér betur grein fyrir 

markmiðum verkefnisins og nýttu sér kvarðana frekar við vinnuna.  

3.3.4.2 Ígrundun, túlkun og endurmat 

Að þessu sinni sá ég örlítinn mun á virkni og vinnusemi nemenda. Nokkrir nemendur sem 

gjarnan vinna lítið og koma sér undan í hópverkefnum sýndu meiri áhuga og nýttu tímann 

betur. Erfitt er þó að leggja mat á það hvort þetta hafi tengst vinnunni með matskvarðana á 

einhvern hátt eða hvort aðrir hlutir hafi spilað þar inn í svo sem viðfangsefnið sjálft. 

Að lokinni vinnu og kynningum verkefnanna lagði ég sömu spurningar fyrir nemendur og 

ég hafði gert í lok fyrsta verkefnis. En það voru spurningarnar: 

 Notaðist þú við matskvarðann þegar þú undirbjóst eða skipulagðir vinnu við 

verkefnið? 

 Notaðist þú við matskvarðann á meðan á vinnu við verkefnið stóð? 

Auk þess spurði ég nokkurra opinna spurninga sem ég vonaðist til að vörpuðu ljósi á viðhorf 

nemenda til vinnunnar með matskvarðana í verkefnunum tveimur og leyfi ég svörum 

nemenda að standa eins og þau komu frá nemendum. Spurningarnar voru: 

 Heldur þú að notkun matskvarðans hjálpi þér við vinnu annarra verkefna í framtíðinni? 

 Getur þú sagt mér hvað þér fannst um notkun matskvarðans (jákvætt og/eða 

neikvætt) og hvers vegna? 
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 Hefðir þú unnið verkefnið eitthvað öðruvísi ef þú hefðir ekki þurft að styðjast við 

matskvarðann? Hvernig? Hvers vegna?  

Í ljós kom að 70% nemenda höfðu skoðað matskvarðana áður en hafist var handa við vinnslu 

verkefnisins sem var aukning frá fyrra verkefninu. Þessar niðurstöður komu þó töluvert á 

óvart en þar sem matskvarðinn hafði verið settur saman með nemendum gerði ég ráð fyrir 

að stærri hluti myndi svara þessari spurningu játandi. Þetta benti að mínu mati til þess að 

aðeins hluti nemenda fylgist með þegar slík innlögn, sem gerð kvarðanna var, á sér stað í 

kennslustund. 40% nemenda sagðist síðan hafa nýtt sér matskvarðana á meðan á vinnslu 

verkefnanna stóð sem var fækkun frá verkefni eitt. Ég hef í raun ekki skýringu á þessari 

fækkun en e.t.v. hef ég ekki verið eins ötul við að minna á kvarðana og í verkefni eitt.  

Þegar kemur að svörum við ítarlegri spurningum varðandi viðhorf nemenda til notkunar 

kvarðanna kom þó ýmislegt áhugavert í ljós en þau voru mun jákvæðari gagnvart notkuninni 

en ég hafði gert ráð fyrir en 90% svarenda voru jákvæðir í garð kvarðanna. Flestir þeir kostir 

sem fræðin benda á komu fram í svörum nemenda svo sem að þeim fannst þau vita 

nákvæmlega hvað til þyrfti til að fá A, vita betur hvað þau ættu að gera, hann hjálpaði þeim 

að skilja og þekkja hæfniviðmiðin og vita hvernig þau ættu að vinna að þeim markmiðum 

sem þau settu sér.  

Fram kom neikvæður punktur í viðhorfskönnuninni sem snýr að því að kvarðarnir geti 

mögulega sett of stífan ramma utan um verkefni nemenda og dregið úr sköpunargleði en 

einn nemandi komst svo að orði 

„Það hjálpar auðvitað, en það getur líka aðeins hamlað frjáls leika þeirra sem eru 

að vinna verkefnið“ 

Þetta viðhorf endurspeglast einnig í svari við spurningunni um það hvort nemendur hefðu 

unnið verkefnið á annan hátt ef ekki hefði verið stuðst við matskvarða en það hljómaði 

svona:  

„Já örugglega, þá hefði maður ekki verið að hugsa eins mikið um það hvað maður 

á að gera heldur um það hvernig maður vildi gera það“ 

Öðrum nemanda fannst þetta hreinlega of mikil vinna og svaraði ... 

„Mér fannst það ekki vegna þess að mer finnst að kennarinn ætti að fara yfir og 

gefa einkunn“ 
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... þegar hann var spurður um það hvað honum fyndist um notkun kvarðanna. Flestir voru þó 

ánægðir með notkun kvarðanna og fannst þeir nýtast sér vel við vinnslu verkefnanna og 

komu til dæmis eftirfarandi athugasemdir fram: 

 „Ég hefði gert það verr því ég myndi ekki sjá hæfnisviðmiðið“ 

 

 „Ja eg bara vissi hvað eg átti að leggja áheirslu á“ 

 

 „Ja eg myndi ekki gera það eins vel“ 

Lítil reynsla er komin á notkun kvarðanna með mínum nemendum en ég tel að með 

frekari notkun muni skilningur nemenda á nytsemi þeirra aukast og notkunin verða skýrari.  

Niðurstöður rannsóknarinnar fram að þessu og ígrundunar minnar á efninu benda til 

þessa að notkun matskvarða hafi marga kosti og styðja frekari notkun á þeim. Það er mín 

upplifun að þau nýtist kennaranum sérstaklega vel til að setja markmið með kennslunni og 

meta þau hæfniviðmið sem unnið hefur verið að með viðkomandi verkefnum. 

Niðurstöðurnar vekja mig þó að sama skapi til umhugsunar um sköpunarfrelsi nemenda og 

bættan námsárangur sem ekki fékkst út úr vinnu við þessi tvö verkefni. Ég tel að með 

áframhaldandi notkun kvarðanna við ákveðin verkefni og meiri útsetningu nemenda fyrir 

hæfniviðmiðunum sem unnið er að, náist fram meira nemendasjálfstæði, markmiðasetning 

verði skýrari og betri námsárangur náist.  

Til að ná betri árangri með notkun matskvarða langaði mig nú að hafa nemendur enn 

meira með í ráðum þegar kvarðarnir væru útbúnir og láta þau upplifa að þau væru sjálf að 

búa þá til og sjá þannig vonandi skýrar þau markmið sem sett eru með vinnslu verkefnanna. 

Til þess að kvarðinn hefði síðan leiðsegjandi tilgang fannst mér mikilvægt að láta nemendur 

meta verk sín sjálf með hjálp kvarðanna og að eiga samtal um það hvað mætti betur fara í 

næsta eða sambærilegu verkefni síðar.  

3.3.5 Verkefni 3 - Ræður; hugtök tengd unglingamenningu 

3.3.5.1 Kynning og framkvæmd verkefnis 

Þriðja verkefni rannsóknarinnar var lagt fyrir í upphafi skólaárs eða þriðjudaginn 17. 

september og skilað eða flutt miðvikudaginn 25. og fimmtudaginn 26. september. 

Nemendurnir voru nú í 10. bekk og voru sömu nemendur í bekknum fyrir utan einn nemanda 

sem hafði flutt sig um skóla og tvo nýja nemendur sem bæst höfðu í hópinn.  

Verkefnið fól í sér að nemendur drógu hugtak (Viðauki H) úr krukku en hugtökin hafði ég 

valið út frá umræðuefni lotunnar sem var unglingamenning og hjarðhegðun (e. conformity 

eða herd mentality). Nemendur áttu síðan að undirbúa 90 sekúndna ræðu eða frásögn um 
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efnið og var þeim sagt að þeir mættu nálgast efnið frá hvaða sjónarhorni sem er. Ég útskýrði 

fyrir nemendum að ég vildi að þau myndu fá endurgjöf á frásagnarverkefni sín sem myndu 

síðan vonandi koma þeim að notum í sambærilegum frásagnarverkefnum síðar á skólaárinu. 

Þeim var sagt að þeir myndu fá einkunn út frá matskvarða fyrir hvert verkefni auk skriflegrar 

endurgjafar og með því að taka þá endurgjöf til greina og bæta þannig færni sína gætu þeir 

einnig bætt einkunnina. Í raun var hugmyndin sú að fá nemendur til að reyna sitt besta og 

vera óhrædda þar sem óöryggi í byrjun myndi ekki koma niður á lokaeinkunn í frásögn að 

vori. Með þessu vonaðist ég til þess að fá þá nemendur sem gjarnan koma sér undan slíkum 

verkefnum eða eru mjög kvíðnir eða óframfærnir til að reyna sitt besta og komast smátt og 

smátt upp á lagið með að tala ensku fyrir framan samnemendur og vonandi bæta færni sína 

yfir veturinn.  

Í skólanum þar sem ég starfa eru gefnar einkunnir í bókstöfum fyrir öll skilaverkefni og 

kannanir á námstímanum (símat). Í gegnum vinnuna með matskvarðana hefur mér oft verið 

hugsað til þess hvort þetta sé í raun ekki að aftra því að leiðsagnarmat sé nýtt að fullu og um 

lokamat sé í raun og veru að ræða þar sem tekin er saman meðaleinkunn verkefna í lok 

annar eða skólaárs. Ég myndi í raun gjarnan vilja geta gefið endurgjöf yfir veturinn eingöngu 

á öðru formi og metið hæfni miðað við matsviðmið einungis í lok skólaárs í 10. bekk.  

Í þetta sinn eyddi ég góðum tíma í að ræða við nemendur í tveimur hópum um það 

hvernig ræða sem fengi einkunnina A liti út eða hljómaði.þ.e. hvaða hæfni- og matsviðmið 

ættu að liggja til grundvallar verkefninu. Nemendur töldu upp hluti sem þeim fannst þurfa að 

einkenna góða eða frammúrskarandi ræðu og ég skrifaði punktana upp á töflu. Hóparnir 

tveir eru fremur ólíkir og gekk misvel að fá nemendur til að taka þátt í þessari vinnu. Eins og 

áður tóku metnaðarfyllstu nemendurnir þátt og komu með hugmyndir og ræddu sín á milli 

og við mig um hvað þeim fyndist að ætti að skoða/meta í slíku verkefni á meðan aðrir tóku 

minni þátt. Ég reyndi þó að virkja alla nemendur með því að spyrja þá sem lítið sögðu hvað 

þeim fyndist um málið. Það voru ýmsar góðar ábendingar sem upp komu, meðal annars var 

hvort þeir sem teldu sig sterka gætu þá ekki bara sleppt því að flytja verkefni fram á vor og fá 

svo bara einkunn fyrir loka-frásagnarverkefnið. Ég útskýrði þá að allir gætu bætt sig og að til 

að komast fyrir slíkar undankomur þyrftum við að hafa lykilhæfni og námshæfni sem hluta af 

námsmati en námshæfni snýst um að geta sett sér raunhæf markmið, skipulagt náms sitt og 

lagt mat á eigin stöðu og námsframvindu á meðan lykilhæfni leggur m.a. áherslu á að 

nemendur geti tekið frumkvæði í námi sínu og verið sjálfstæðir og ábyrgir í vinnubrögðum, 

tekið leiðsögn og gagnrýni á uppbyggilegan hátt, skipulagt og borið ábyrgð á eigin námi með 

hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár o.fl. Mér fannst þetta tilvalið tækifæri til þess að 

ræða lykilhæfniviðmið við nemendur og sýna þeim fram á hversu mikilvæga færni væri þar 

um að ræða.  
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Inn á listann á töflunni bættust því punktar eins og ábyrgð á eigin námi, verkefni vel 

undirbúið og tilbúið á réttum tíma og sanngjörn endurgjöf í sjálfs- og jafningjamati. 

Í lok tímans tók ég síðan mynd af töflunni (sjá mynd 3) og tilkynnti nemendum að ég 

myndi útbúa matskvarða út frá þessum punktum sem þau höfðu komið fram með sem myndi 

birtast samdægur á Google Classroom auk þess sem þau myndu fá útprentað eintak í næstu 

kennslustund. Þeim var líka bent á að ef þau sæju eitthvað sem uppá vantaði eða þeim 

fyndist að mætti laga mætti hafa samband við mig vegna þess. Þegar matskvarðinn (Viðauki 

I) hafði verið útbúinn var þeim aftur boðið að gera athugasemdir við hann en engar slíkar 

bárust að þessu sinni.  

 

Mynd 3. Mynd af töflu: punktar nemenda fyrir matskvarða í verkefni 3 

 

Nemendur hófu því undirbúning við ræðusmíðina í kennslustundum þar sem ég og 

aðstoðarkennari aðstoðuðum þau sem þurftu við að finna leiðir til að nálgast viðfangsefni 

sitt. Þeim var ráðlagt að taka sig upp eða flytja fyrir framan hvert annað eða foreldra til að 

æfa sig og taka tímann á ræðunni. Þeim var bent á að ekki væri ætlast til að þau byrjuðu með 

A í frásagnarhæfni og að hver og einn byrjaði bara þar sem hann væri staddur. Til dæmis 

gæti það verið með því að lesa að mestu af blaði en reyna þá eftir bestu getu að líta upp eins 

oft og viðkomandi treysti sér til en samband við áhorfendur var eitt af þeim atriðum sem 

nemendur nefndu sem mikilvægt við ræðuflutning. Ég reyndi að benda þeim á að þetta væru 

í raun allt æfingar í að tala og að þetta myndi verða auðveldara með hverju skiptinu. Ég lagði 

mikla áherslu á að nemendur notuðu eigin orð og reyndu ekki að læra texta utanbókar með 

orðum sem þau skildu illa eða ættu erfitt með að bera fram, verkefnið væri ekki æfing í að 
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lesa vel upp ritgerð heldur að tala frá eigin brjósti um málefni sem maður væri búinn að 

kynna sér vel.  

Ég upplifði að undirbúningurinn í skólanum gengi vel og voru flestir áhugasamir og 

duglegir að leita sér álits og aðstoðar. Virkni og vinnusemi var almennt góð og heldur betri en 

almennt. Þónokkrir nemendur áttu þó erfitt með að koma sér af stað og þurftu aðstoð við að 

finna leið til að nálgast hugtak sitt. Einhverjir vildu alls ekki að ég skipti mér mikið af og voru 

þar á meðal nemendur sem gjarnan koma sér undan vinnu og skila ókláruðum verkefnum 

eða skila alls ekki. Ég reyndi mitt besta til að virkja þá nemendur og benda þeim á leiðir til að 

fjalla um efnið á eigin forsendum með þeim orðaforða sem þau höfðu yfir að ráða. Ég talaði 

mikið um hversu mikilvægt væri að reyna sitt besta og það myndi ekkert annað gerast en að 

þau fengju punkta um hvernig þau gætu bætt sig. Einhverjum nemendum bauð ég að tala í 

styttri tíma og að leggja þá áherslu á að tala frá eigin brjósti. Einnig komu upp tvö dæmi þar 

sem nemendur treystu sér illa til að fjalla um það hugtak sem þeir höfðu dregið og var ég 

með nokkur auka sem ég leyfði þeim að velja úr. Ég lagði mikla áherslu á undirbúninginn og 

sagði þeim m.a. að ég myndi sjálf ekki getað flutt góða 90 sekúndna ræðu, hvorki á ensku né 

íslensku án góðs undirbúning og myndi í raun aldrei gera það.  

3.3.5.2 Ígrundun, túlkun og endurmat 

Í þessu verkefni upplifði ég meiri metnað og áhuga en ég hafði fundið í fyrri verkefnunum. 

Það er erfitt að leggja mat á það hvort til kom þátttaka nemenda í markmiðasetningu fyrir 

verkefnið í gegnum sameiginlega gerð matskvarðans eða hreinlega það að þeim fannst 

viðfangsefnið spennandi að þessu sinni. Mér fannst nemendur vel með á nótunum í 

sambandi við hvað verkefnið fól í sér og hvað þau þyrftu að gera til að uppfylla þær kröfur 

sem settar voru fram með matskvörðunum um einkunn. Virkni og vinnusemi var með besta 

móti en aðeins tveir nemendur fengu skráningu um slaka virkni í kennslustundum og fengu 

þeir mikla hvatningu og aðstoð við vinnslu verkefna sinna.  

Flestir nemendur voru vel undirbúnir á skiladegi og margir fluttu góðar ræður og sýndu 

fram á mjög góða frásagnarhæfni. Mér fannst verkefnið skemmtilegt og passlega krefjandi 

en hver og einn gat jú auðvitað sniðið verkefnið að eigin orðaforða og málkunnáttu. Þar sem 

ég hafði ákveðið eftir síðasta verkefni að þörf væri á endurgjöf, munnlegri eða skriflegri auk 

útfyllts matskvarða skrifaði ég skilaboð til allra nemenda með punktum um það hvað þau 

gætu gert til að bæta færni sína í frásögn og hvað væri vel gert. Ég gaf mér síðan góðan tíma í 

að ganga á milli og ganga úr skugga um að nemendur skildu skilaboðin og hefðu nægar 

upplýsingar til að setja sér markmið fyrir næsta verkefni. Allir nema tveir sögðust skilja 

endurgjöfina vel en þeir tveir sem ekki vissu hvað þeir gátu bætt fengu ítarlegri endurgjöf í 

samtali.  
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Að þessu sinni vildi ég fá fram ítarlegri sjónarmið og viðhorf nemenda gagnvart notkun 

matskvarðanna og taldi ég að með því að láta þau taka þátt í að útbúa kvarðann og þeirri 

miklu umræðu sem fram hafði farið um hæfniviðmið og markmið verkefnisins gætu þau 

mögulega komið fram með fleiri punkta sem ég gæti nýtt til þess að þróa innleiðinguna enn 

frekar.  

Ég útbjó könnun (Viðauki D) og bað nemendur að fylla hana út í kennslustund. Að þessu 

sinni bætti ég við spurningum svo sem: 

 Fannst þér skipta máli að taka þátt í að setja markmið fyrir verkefnið? 

 Finnst þér þú hafa skýra mynd af því hvað þú getur gert til að bæta þig í næsta 

frásagnarverkefni? 

Ég útskýrði fyrir þeim aftur hvernig ég myndi reyna að nýta niðurstöður könnunarinnar til að 

bæta matskvarðana og bað þau að vera hreinskilin í svörum. Ég tilkynnti þeim að könnunin 

væri nafnlaus og því væri þeim óhætt að gagnrýna kvarðana eða vinnuna með þá auk þess 

sem það gæti reynst mér mjög gagnlegt að fá fram sjónarhorn sem e.t.v. væru ekki bara 

jákvæð. Ég benti þeim einnig á að í fyrri könnunum hefði komið fram gagnrýni á aðferðina 

sem hafði síðan nýst mjög vel auk þess sem sú gagnrýni samræmdist vel öðrum rannsóknum 

á efninu og væri því mjög gagnleg. Með þessu vonaðist ég til þess að nemendur yrðu 

óhræddir við að segja sína skoðun og að ég fengi e.t.v. góðar ábendingar um hvað mætti 

betur fara í framhaldinu.  

Að þessu sinni sögðust 57,1% nemenda hafa nýtt sér matskvarðana á meðan á vinnu við 

verkefnið stóð sem er hækkun úr 43% frá fyrsta verkefni og 40% úr verkefni tvö. 59% 

nemenda sem svöruðu könnuninni fannst kvarðinn gagnast sér við vinnslu verkefnisins eða á 

undirbúningstímanum. Þegar þau voru síðan spurð um það hvernig þeim fyndist hann hafa 

nýst þeim voru öll svörin á þessum nótum:  

„Það að sjá hvar ég er stödd með kynningar“ 

 

„gat séð með nákvæmni hvernig ég ætti að kynna“ 

 

„Þá vissi ég nákvæmlega hvað ég þyrfti að bæta í kynninguna og hvað skyldi 

varast á meðan á henni stóð“ 

 

„hvað þú þarft að gera til að ná góðu verkefni“ 

Þegar nemendur voru spurðir að því hvort þeim hafi fundist mikilvægt að taka þátt í að 

setja niður matsatriði fyrir verkefnið með því að hafa áhrif á gerð matskvarðans, kom fram 

að 90,9% svarenda fannst frekar mikilvægt eða mjög mikilvægt að fá að taka þátt í þessu 



 

47 

ferli. Þessar niðurstöður fannst mér bæði áhugaverðar og ánægjulegar þar sem þær lýsa í 

mínum huga áhuga nemenda á að taka þátt í að móta eigið nám.  

Til að bjóða nemendum uppá að koma fram með gagnrýni á kvarðana sjálfa í könnuninni 

spurði ég hvort það væri eitthvað sem þeim fyndist að hefði ekki átt að vera metið. Flestir 

svöruðu þessari spurningu neitandi en einn sagði: 

„framburður því það eru ekki allir jafn góðir í að bera fram kynningar á ensku“ 

Og annar: 

„Jafningjamat og sjalfsmat“ 

Bæði þessi atriði tel ég að sé mikilvægt að meta en útskýrt var fyrir nemendum að 

mikilvægt væri að nota ekki orð sem maður væri ekki viss um hvernig ætti að bera fram. 

Þeim var ráðlagt að æfa sig fyrir framan aðra og fá athugasemdir eða spyrja mig ef þau væru 

ekki viss um hvernig bera ætti orð fram. Þá tel ég jafningja- og sjálfsmatið einnig mikilvægt til 

að virkja nemendur og til þess að þjálfa þá í að meta eigin stöðu og til að taka gagnrýni á 

uppbyggilegan hátt.  

Ég spurði einnig hvort nemendum fyndist hafa vantað eitthvað í matið og fékk m.a. 

eftirfarandi svör:  

„Nei við vorum öll að búa það til þannig nei“ 

 

„Hvort áhorfendur hafi í raun skilið orðið að lok kynningu“ 

 

„Þannig að fólk sem veit ekki hvað orðið er hversu vel það skilur það eftir 

frásögnina þína“ 

Í sumum svörunum kom fram að nemendur höfðu ekki skilið spurninguna þar sem þau 

svöruðu eitthvað í tengslum við sína eigin kynningu. Flestir svöruðu þessari spurningu þó 

neitandi. Punkturinn um það að það hefði mátt meta það hvort áheyrendur hefðu öðlast 

skilning á hugtakinu (nemandi notar orðið) sem fjallað var um í ræðunni fannst mér mjög 

góður og er það eitthvað sem ég mun taka með inní myndina í næsta sambærilega verkefni.  

Þegar spurt var: Finnst þér kennaramatið og jafningjamatið endurspegla hvernig þér gekk 

í verkefninu?/vera sanngjarnt? sögðu 90,9 % svarenda það vera mjög sanngjarnt eða frekar 

sanngjarnt þar af töldu 50% það vera mjög sanngjarnt. Tveimur svarendum fannst það ekki 

sanngjarnt og hefði ég gjarnan vilja getað skoðað hverjir það voru og ræða við þá hvað hefði 
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mátt betur fara en þar sem nemendum var lofað nafnleysi í þessum könnunum hef ég ekki 

upplýsingar um það hvaða nemendur eiga í hlut.  

Síðan var spurt hvort nemendum fyndist eitthvað við matið ósanngjarnt eða óskýrt. 

Flestir sem svöruðu, svöruðu þessu neitandi en einn nemandi var ósammála ákveðinni 

endurgjöf og tók það fram hér.  

Næsta spurning fannst mér einstaklega mikilvæg þar sem hún sýnir hvernig endurgjöfin 

birtist nemendum og hvort hún hjálpi þeim að setja sér ný markmið en hún hljómaði svona: 

Finnst þér þú hafa skýra mynd af því hvað þú getur gert til að bæta þig í næsta 

frásagnarverkefni? 90,6 % nemenda fannst þeir hafa mjög skýra eða nokkuð skýra mynd af 

því en þar af fannst 36,4% þau hafa mjög skýra mynd. Tveimur nemendum fannst þeir ekki 

hafa nógu skýra mynd af því hvað þeir gætu bætt í næsta verkefni en enginn sagðist alls ekki 

hafa nógu skýra mynd. Forvitnilegt væri að sjá hvort samræmi væri á milli svara við 

ákveðnum þáttum og hvernig það gæti nýst mér í framhaldinu.  

Að lokum spurði ég opinnar spurningar um það hvaða skoðun nemendur hefðu á notkun 

matskvarða við verkefnavinnu og námsmat. Svörin voru öll jákvæð fyrir utan eitt þar sem 

nemandi sagðist ekki vita hvað honum fyndist. Dæmi um svör við þessari spurningu voru: 

 

„Að við ættum að gera það aftur“ 

 

„mér finnst að fyrir hvert einasta verkefni ættum við að fá matskvarða“ 

 

„Mjög góða“ 

 

„mér finnst það gefa mér nákvæma mynd á því sem ég þarf að bæta“ 

 

„Mér finnst matskvarði hjálpa náminu“ 

 

„Mjög sniðugt, það er gott að hafa hann til hliðar svo maður gleymi ekki 

einhverjum atriðum“ 

 

„very nice“ 

 

„ég nota það alltaf á meðan ég er að gera verkefnið og mér finnst það gott að 

hafa það“ 

Á heildina litið var ég mjög ánægð með verkefnið. Nemendur voru almennt vel undirbúnir 

og stóðu sig vonum framar við flutninginn. Mér fannst matskvarðinn að þessu sinni vera 
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mjög skýr og þar sem verkefnið var heldur einfalt og einungis frásagnarfærni til skoðunar 

fannst mér auðvelt að gefa endurgjöf og benda á möguleika til umbóta. Nemendur voru 

almennt jákvæðir bæði í ferlinu og eftir að þau fengu endurgjöf og flestir töldu sig geta nýtt 

endurgjöfina til að bæta slík verkefni í framtíðinni. Það virðist sem það séu sömu nemendur 

sem eiga almennt erfitt með að koma sér að vinnu og eiga erfitt með að skilja endurgjöfina í 

þessum verkefnum.  

Það hefur orðið fremur skýrt í þessum frammistöðuverkefnum hingað til að tveir 

nemendur eiga sérstaklega erfitt með að taka þátt í umræðunni um matskvarðana, 

uppsetningu þeirra, hæfni- og matsviðmið og endurgjöfina sem þeir fá í gegnum kvarðana. 

Þeir sýna vinnunni með kvarðana lítinn áhuga og virðast ekki nýta sér þá við vinnuna. Þessir 

sömu nemendur sækja ekki í að fá frekari útskýringar á námsmatinu og vilja ekki eiga samtal 

um framtíðarmarkmið. Í báðum tilfellum eru nemendur að kljást við athyglisbrest og hef ég 

leitt hugann að því hvort ferlið virðist of flókið fyrir þessa tvo nemendur. Þá velti ég fyrir mér 

hvernig hægt sé að kynna þeim vinnuna með kvarðana og fá þá til að nýta sér þá. Ég velti 

einnig fyrir mér hvernig ég get gert tilgang verkefnanna skýrari og aðstoðað þá við að 

skipuleggja sig og halda utan um vinnu sína.  

Þegar horft er yfir verkefnið og ferlið skoðað hugsa ég að ég myndi vilja láta það vera í 

slíkum verkefnum að gefa einkunn fyrr en í lok annar eða jafnvel skólaárs. Þá yrðu til dæmis 

lögð fyrir sambærileg frásagnarverkefni og stuðst við matskvarða án einkunna. Ég tel að það 

sé vel hægt að útbúa matskvarða og nýta þá til að stýra endurgjöf án þess að gefa 

bókstafseinkunn fyrir verkefnið. Ég tel að það gæti komið mörgum að gagni, sérstaklega 

þeim sterkari að vera ekki komin með B+ strax í upphafi skólaárs þar sem alltaf er hægt að 

bæta slík verkefni í frásögn. Þetta myndi mögulega taka enn meiri pressu af nemendum og fá 

þá til að reyna sitt besta þar sem margir nemendur í 10. bekk hugsa mikið um einkunnir og 

hvaða áhrif hvert verkefni hefur á lokaeinkunn í faginu. Í raun finnst mér það eiga við um 

námsmat í tungumálum almennt og myndi gjarnan vilja að einkunnagjöf eða birting 

einkunna fyrir hæfni yfir árið væri endurskoðuð í mínum skóla.  

3.3.6 Verkefni 4 - Bæklingar; Írland  

3.3.6.1 Kynning og framkvæmd verkefnis 

Eftir að hafa unnið með kafla um Írland í kennslubókinni Spotlight 10 og fjallað um sögu og 

menningu landsins ákvað ég að samþætta þjálfun í upplýsingatækni og upplýsingaleit og 

framsetningu á efni tengdu Írlandi á ensku. Hugmyndin var að nemendur gætu valið sér 

viðfangsefni út frá áhugasviði og útbúið þríbrotsbækling (e. trifold brochure) til að kynna það 

fyrir samnemendum sínum. Þannig myndu nemendur fá stuttar kynningar á hinum ýmsu 

hlutum tengdu landi, þjóð og menningu auk þess að þjálfa sig í upplýsingaleit, bæklingagerð, 
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ritun á enskri tungu og að lokum frásögn en bæklingarnir áttu að vera kynntir stuttlega með 

munnlegum kynningum. Verkefnið var kynnt þriðjudaginn 15. október og áætlaður 

skiladagur var þriðjudagur 29. október. Síðar ákvað ég þó að gefa nemendum aukinn tíma og 

flytja kynningar og skil fram til miðvikudagsins 30. og fimmtudagsins 31. október.  

Eftir að verkefnið var kynnt var nemendum tilkynnt að stuðst yrði við matskvarða eins og 

áður og þeir beðnir að benda á þá þætti sem þeim þótti mikilvægt að kæmu fram í 

verkefnunum. Nemendur komu með punkta sem eins og áður voru skrifaðir uppá töflu. Að 

þessu sinni var ritun metin auk frásagnar og fljótlega í umræðunni kom fram að framsetning 

eða uppsetning bæklinganna með tilliti til útlits skipti einnig máli. Nemendur voru sammála 

um að auk þeirra þátta sem áður höfðu verið metnir í frásögn þyrfti stafsetning og orðaforði 

að vera í lagi, orðaröð og málnotkun almennt góð auk þess sem framsetning texta og mynda 

þyrfti að vera í lagi. Við þetta bættust síðan viðmið í námshæfni sem nemendur könnuðust 

nú við úr fyrri verkefnum. Eins og áður voru það mikið sömu nemendurnir sem almennt sýna 

mikinn metnað og taka þátt í umræðum um nám sitt sem voru háværastir í þessari 

matskvarðagerð. Ég reyndi eftir besta megni að draga aðra nemendur með í umræðuna m.a. 

með því að spyrja hvað þeim fyndist, hvort þeir vildu bæta einhverju við og hvort þeir væru 

sammála því sem búið var að nefna. Að lokum tók ég mynd af töflunni (Sjá mynd 4) og sagði 

nemendum að matskvarðinn yrði birtur samdægurs auk þess sem þau myndu eins og áður fá 

hann útprentaðan í næsta tíma á eftir (Viðauki Í). 
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Mynd 4. Mynd af töflu: punktar nemenda fyrir matskvarða í verkefni 4 

 

Næstu fjórar kennslustundir fóru síðan í vinnslu bæklinganna. Ég hafði hugsað mér að 

allir myndu vinna bæklingana í Google Slides þar sem innleiðing á Google Suite er í fullum 

gangi og áhersla lögð á þau kerfi sem það býður uppá í skólanum. Það hefur reynst vel að 

nemendur geti haft aðgang að verkefnum hvar sem er og kemur það í veg fyrir að þeir sem 

e.t.v. ekki mæta í einhverja tíma hafi ekki aðgang að verkefnum sínum til að klára þau. Auk 

þess kemur það í veg fyrir tæknilega örðugleika þegar kemur að því að prenta verkefni út þar 

sem auðvelt er að deila þeim með kennaranum. Ég horfði á kennslumyndbönd í 

bæklingagerð í Google Slides til að geta aðstoðað með tæknilegu hliðina og deildi þeim síðan 

með nemendum á vegg bekkjarins á Google Classroom.  

Fljótlega fóru nemendur að biðja um að fá að vinna bæklingana í öðrum forritum og eftir 

smá umhugsun ákvað ég að leyfa það með þeim skilyrðum að þeir þyrftu þá sjálfir að kynna 

sér þau forrit og sjá til þess að hægt væri að senda þau á mig eða þeir prenta út sjálfir fyrir 

kynningardag.  

Þar sem kynningar áttu að fara fram snemma á miðvikudags- og fimmtudagsmorgni lagði 

ég mikla áherslu á það við nemendur að þeir þyrftu að sjá til þess að bæklingarnir væru 

tilbúnir og prentaðir út fyrir þann tíma. Þeim bauðst að senda bæklingana á mig á þriðjudegi 

en þá var einmitt tvöföld kennslustund. Í þeim tíma gekk ég á milli og minnti nemendur á að 
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það væri á þeirra ábyrgð að koma bæklingunum á mig þann dag þar sem ég væri sjálf að 

kenna fram að þeirri kennslustund þegar kynningarnar færu fram og gæti því ekki staðið í 

útprentun þá.  

Það kom síðan á daginn að þrátt fyrir ítrekanir mínar voru margir nemendur sem komu 

bankandi á kennslustofuna hjá mér kortéri fyrir kynningar í þeirri von að ég gæti prentað út 

fyrir þá. Það voru því margir nemendur sem ekki höfðu útprentaðan bækling þegar kom að 

kynningum en í fyrri hópnum voru aðeins 6 af 17 nemendum tilbúnir. Ég brá á það ráð að 

láta fyrst þá sem voru tilbúnir kynna sína bæklinga. Eftir að hafa rætt við bekkinn um 

stöðuna og hvað þeim fyndist sanngjarnt að yrði gert ákvað ég að leyfa þeim sem að öðru 

leyti voru tilbúnir en ekki með útprentaðan bækling að kynna þá blaðalaust til að nýta 

tækifærið og æfa sig í frásögn. Þeim var öllum tilkynnt að þeir sem ekki voru með bæklinga 

fengju að sjálfsögðu D í námshæfni eða ábyrgð á eigin námi en að ég þyrfti að skoða það 

hvort að ég myndi meta ritun ef nemendur sendu mér bæklingana á rafrænu formi.   

3.3.6.2 Ígrundun, túlkun og endurmat 

Á kynningardögunum varð ljóst að eitthvað hefði farið úrskeiðis í vinnuferli þessa verkefnis. 

Virkni og vinnusemi var þó yfir meðallagi góð á meðan nemendur unnu að bæklingum sínum. 

Til að reyna að fá skýrari mynd af því hvað hefði farið úrskeiðis vildi ég komast að því hvort 

nemendur hefðu nýtt sér matskvarðann í þessu verkefni og ef ekki hvers vegna það gæti 

verið. Ég bað því nemendur að svara hvort þeir hefðu nýtt kvarðann og ræddi síðan við þau 

óformlega í litlum hópum um ástæðurnar og það hvort þeir héldu að matskvarðarnir hefðu 

haft áhrif á það hvernig til tókst með þetta verkefni. 

Í ljós kom að færri nemendur höfðu nýtt sér matskvarðana á meðan á vinnslu 

verkefnisins stóð en í fyrri verkefnum en einungis 10 af 29 nemendum eða 34% sagðist hafa 

nýtt sér þá sem er með lægsta móti. Þegar nemendur voru spurðir að því eftir á hvers vegna 

svo fáir hefðu nýtt sér kvarðana að þessu sinni komu fljótlega fram svör um að kvarðinn hafi 

verið of yfirgripsmikill og langur og að margir mismunandi færniþættir sem meta átti hafi 

gert það að verkum að nemendur hafi ekki nennt að skoða hann mikið. Þeir nemendur sem 

almennt sýna mikinn metnað héldu þó sínu striki og sögðust hafa notað matskvarðann í öllu 

ferlinu. Þegar ég spurði nemendur hvort þeir héldu að það tengdist matskvörðunum eitthvað 

að svo fáir nemendur hafi haft tilbúin verkefni á réttum tíma voru þeir þó sammála um að 

það tengdist ekki en að tæknimál hafi skapað vandamál og að þeir hefðu þurft að fá meiri 

tíma til að vinna verkefnið. Nokkrum nemendum fannst þeir ekki vita vel til hvers væri ætlast 

með tilliti til efnis bæklinganna og að þeir hefðu verið óöruggir með hversu mikinn texta þeir 

ættu að hafa í þeim, hvernig ætti að stilla þeim upp og fleira í þeim dúr.  
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Upplifun mín af samtölum við nemendur var sú að bæði tæknimál og uppsetningarmál í 

tengslum við bæklingana hafi tekið of mikla athygli nemenda frá textagerðinni sjálfri. 

Hugmyndin hafði jú reyndar verið að blanda saman vinnu með tungumálið og 

upplýsingatækni en nemendur hefðu ef til vill þurft frekari kennslu á forrit til bæklingagerðar 

og almenna kennslu í uppsetningu bæklinga með tilliti til þess efnis, texta, mynda o.s.frv. 

Verkefnið var ef til vill of yfirgripsmikið með tilliti til of margra færniþátta sem átti að meta 

og skoða með matskvarða sem viðmið. Það varð einnig til þess að ég missti ákveðna yfirsýn á 

meðan á vinnslu verkefnisins stóð og átti erfitt með að halda utan um og leiðbeina þeim sem 

kusu að vinna til dæmis í smáforritinu Pages á símunum sínum.  

Ég mun í framtíðarverkefnum standa fast á því að nemendur notist við það forrit sem ég 

hef lagt með að nota og kynnt mér til að ég geti aðstoðað þau fyllilega með það auk þess 

sem ég myndi vilja hafa til sýnis góða bæklinga til að geta bent á hversu mikill texti er 

viðeigandi og hvernig hægt er að nota myndir og útlit bæklinga til að gera þá áhugaverða og 

grípandi. Í slíkum verkefnum væri gott að vera með sýnidæmi og mun ég biðja um að fá að 

eiga nokkra bæklinga í misjöfnum gæðum til að sýna framtíðarnemendum ef verkefnið 

verður endurtekið síðar. Í þessu verkefni hefði ég getað verið betur undirbúin og markmiðin 

hefðu mátt vera skýrari.  

Varðandi matskvarða í slíku verkefni sem snertir á svo mörgum færnisviðum gæti einnig 

verið gott að notast við fleiri litla kvarða þar sem til dæmis er lögð áhersla á frásögn í einum, 

ritun í öðrum og verkefninu sé síðan skilað á fleiri en einn máta, þ.e. kynning flutt og 

bæklingi skilað síðar með það fyrir augum að meta ritun og fleira.  

Ég vil leggja meiri áherslu á markmið í næstu verkefnum og nota matskvarðana til þess að 

stýra nemendum í að setja sér markmið áður en hafist er handa við að vinna verkefnin. Þá 

myndi ég vilja að þau nýttu til þess fyrri verkefni og matskvarða og sjá hvort það námsmat 

(leiðsagnarmat) sem nemendur hafa fengið til þessa nýtist þeim til að setja sér markmið um 

framhaldið.  

Þá vil ég prófa að gefa leiðsegjandi endurgjöf með matskvarða án einkunnar við skil á 

uppkasti en næsta verkefni tengist færniþættinum ritun og er því tilvalið til slíkrar tilraunar.  

3.3.7 Verkefni 5 - Skotgrafarbréf úr fyrri heimstyrjöld 

3.3.7.1 Kynning og framkvæmd verkefnis 

Síðasta verkefni rannsóknarinnar var lagt fyrir miðvikudaginn 15. janúar og fimmtudaginn 16. 

janúar 2020. Umfjöllunarefni lotunnar var heimstyrjaldirnar tvær og höfðum við fjallað á 

ýmsan hátt um upplifanir hermanna af skotgröfum fyrstu heimstyrjaldarinnar, lesið greinar 

og horft á heimildaþætti. Verkefnið að þessu sinni var að setja sig í spor eins slíks hermanns 

og skrifa bréf heim til ástvinar. Í fyrsta tímanum tilkynnti ég nemendum að við myndum 
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útbúa matskvarða fyrir verkefnið. Þar sem nemendur eru orðnir heldur kunnugir þessari 

vinnu ákvað ég í þetta sinn að setja hugmyndir þeirra beint inn í ramma sem ég var með 

settan upp og varpaði uppá tjald út tölvunni. Nemendur voru svo spurðir hvað þeim þætti 

mikilvægt að skoða þegar um slíkt ritunarverkefni væri að ræða og þeir voru fljótir að nefna 

orðaforða, stafsetningu og rétta málfræði sem hluti sem þyrfti að leggja áherslu á.  

Þar sem við vorum búin að lesa okkur til og horfa og hlusta á efni tengt heimstyrjöldinni 

benti ég þeim á það að það væri einnig mikilvægt að huga að því að innihald bréfsins væri 

rétt í sögulegu samhengi og að til dæmis mætti ekki lýsa aðstæðum eða atvikum sem ekki 

áttu sér stað eða voru tímalega ekki rétt. Rétt er að benda á hér að nemendur voru samhliða 

í lotu í samfélagsfræði sem fjallar um sama efni og því er hægt að gera kröfur um ákveðna 

grunnþekkingu í þeim efnum. Ég sýndi nemendum einnig myndir af raunverulegum bréfum 

til að sýna þeim hvernig þau voru almennt sett upp með tilliti til dagsetningar, ávarps, 

meginmáls og kveðju og bætti við matskvarðann kröfu um að slíkt væri í lagi. Eins og í öllum 

ritunarverkefnum töldum við einnig mikilvægt að sköpunargáfa og ímyndunarafl fengi að 

njóta sín. Þar sem borið hefur á ritstuld í ritunarverkefnum nemenda fannst mér einnig 

mikilvægt að ræða það og setja inn í matskvarðann kröfu um að nemendur notuðu eigin orð 

við skriftirnar.  

Að lokum vorum við sammála um að taka þyrfti inn í myndina námshæfni þar sem gerð er 

krafa um skil á réttum tíma og sjálfstæði í vinnubrögðum. Þar sem mér hafði fundist vanta 

uppá að nemendur settu sér markmið með verkefnunum bað ég þá að hugsa um það hvað 

þeir ætluðu sér með þetta verkefni og að áður en þeir hæfust handa við að skrifa myndu þeir 

skrifa markmiðin sem þeir settu sér neðst á matskvarðablaðið sem ég myndi afhenda þeim 

(Viðauki J).  

Nemendum var síðan tilkynnt að þeir skyldu skila handskrifuðu uppkasti að bréfinu að 

kennslu lokinni á föstudegi (17. janúar). Þeir fengju síðan bréfin aftur yfirfarin á þriðjudegi í 

vikunni á eftir (næstu kennslustund). Við yfirferð verkefnisins hafði ég ákveðið að nota 

aðferð sem ég hafði prófað áður við yfirferð ritunarverkefna og kallast ferlisritun (e. process 

writing). Aðferðin felur í sér að villur eru litakóðaðar og setti ég matskvarðann upp með þeim 

kóða í viðurvist nemenda og útskýrði vel fyrir þeim hvernig leiðsagnarmatið færi fram. 

Kóðinn var þannig að villur sem höfðu með stafsetningu að gera voru yfirstrikaðar með 

grænu, villur sem tengdust setningauppbyggingu eða málfræði yfirstrikaðar með gulu og 

villur sem tengdust orðaforða yfirstrikaðar með appelsínugulu. Viðbrögð nemenda við þessu 

voru almennt góðar og fannst mér nemendur taka vel í þessa aðferð til yfirferðar. Einn 

nemandi sagði meðal annars: 
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„Úúúú en sniðugt … og við finnum svo sjálf út úr því hvað er rétt áður en við 

skilum aftur?“ 

Þegar nemendur mættu í kennslustund þann 17. janúar fannst mér þeir vera spennt fyrir 

að hefjast handa og margir sögðust hafa hugsað um þau markmið sem þeir vildu setja sér. 

Eftir að ég hafði dreift matskvörðunum fengu nemendur tíma til að skrifa markmið sín niður 

neðst á blaðið og skoða kvarðann vel. Ég gekk á milli og aðstoðaði nokkra sem áttu erfitt með 

að setja markmið sín í orð. Ég benti þeim á að skoða það námsmat sem þeir höfðu fengið í 

vetur og athuga hvort ekki væri eitthvað í því sem þeir sæju að þeir gætu unnið að því að 

bæta með þessu verkefni og með því ígrundað eigið nám. Markmiðin voru margs konar en til 

dæmis kom fram: 

„Ég ætla að skila á réttum tíma“ 

 

„Markmið mitt er að passa stafsetninguna og fletta upp ef ég er ekki viss“ 

 

„Markmið: að lesa vel yfir áður en ég skila“ 

Eins og oft tók ég eftir að þeir sterkustu voru áhugasamastir, voru fljótir að setja sér 

markmið og áttu auðveldara en hinir með að nýta sér fyrri matskvarða til að sjá hvað það var 

sem þeir vildu leggja áherslu á að bæta. Þetta bendir til meiri skilnings á eigin námsgetu og 

nemendasjálfstæðis hjá þessum nemendum. Þegar allir höfðu lokið við að skrifa niður 

markmið sín hófust nemendur handa við að skrifa uppkast að bréfi. Nemendum hafði verið 

gert að handskrifa bréfin þar sem ég vildi fá þau afhent í lok tímans og það getur flækt málin 

að þurfa að prenta út. Fjórir nemendur fengu þó undanþágu á þessu vegna mikillar lesblindu 

annarsvegar og nánast ólæsilegrar skriftar hins vegar. Nemendur skiluðu einnig sjálfsmati 

með því að merkja inn á matskvarðann hvar þeir teldu sig standa með verkefni sín.  

Vinnan gekk mjög vel og skiluðu allir sem mættir voru tilbúnu uppkasti í lok tímans. Virkni 

og vinnusemi var með mesta móti og gekk vel að fá jafnvel þá nemendur sem sjaldan fást til 

vinnu til að leggjast yfir bréfin sín. Tveir nemendur sem alla jafna fylgja einstaklingsáætlun og 

vinna með annað léttara efni tóku þátt í verkefninu og skrifuðu einnig bréf.  

Bréfunum var síðan skilað til nemenda með litakóðaðri yfirferð á þriðjudeginum 21. 

janúar. Að þessu sinni gaf ég ekki einkunn heldur bara merkti inn á kvarðann hvar nemendur 

voru staddir. Allir nemendur voru mættir í fyrri hópnum en tvo vantaði í þann seinni og 

stærri. Nokkrir nemendur þurftu aðstoð við að skilja námsmatið, þ.e.a.s. hvernig litakóðunin 

virkaði en aðrir virtust ná því strax. Nemendur máttu síðan spyrja ef það var eitthvað tengt 

því sem þeir áttuðu sig ekki á en áttu annars að fletta upp og reyna sjálfir að finna út úr því 
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hvernig þeir gátu lagað og bætt ritun sína. Ég sagði þeim hvort um væri að ræða orðaröð eða 

ef eitthvað hljómaði einfaldlega ekki nógu vel, útskýrði þegar þeir voru að nota íslenska 

orðaröð eða orð sem ekki áttu við samhengið. Í þessu verkefni tók ég eftir að töluvert er um 

að nemendur séu óöruggir með notkun forsetninga og rugla saman íslensku og ensku.  

Nemendur endurskrifuðu nú bréfin sín á Google Docs og löguðu það sem bent hafði verið 

á. Þeir máttu ræða saman og gefa hver öðrum ráð og gekk sú vinna mjög vel að mínu mati. 

Aftur var virknin mjög mikil og vinnusemi góð. Ég upplifði að nemendum fannst almennt 

skemmtilegt að finna sjálfir út úr því hvernig hægt væri að bæta og laga en nokkrum fannst 

þó að ég ætti bara að skrifa eða segja þeim réttu leiðina, réttu stafsetninguna eða 

orðaröðina. Ég útskýrði þá fyrir þeim nemendum að með því móti væri ólíklegt að þeir 

myndu tileinka sér þessa hluti. Þeir myndu ekki þurfa að eyða neinu púðri í að finna út úr 

hlutunum og þá myndu þeir að öllum líkingum ekki lærast. Allir sem mættir voru kláruðu að 

endurrita bréfin sín og skiluðu á Google Classroom í lok dagsins.  

Þegar ég fór svo aftur yfir bréfin skoðaði ég hvort litakóðunin hefði virkað, þ.e. hvort 

nemendur hafi getað nýtt sér matið til að leiðrétta villur og bæta ritun sína. Í flestum 

tilfellum höfðu nemendur skilið matið og lagað það sem var að og komið sér þannig hærra 

upp á kvarðanum. Nokkrir gerðu áfram sömu villur og ásetti ég mér að tala sérstaklega við þá 

nemendur um námsmatið og útskýra betur ef ske kynni að þeir hafi ekki skilið litakóðunina 

og ekki leitað sér aðstoðar vegna hennar.  

Nemendur tóku að lokum leiðrétt bréf sín, prentuðu þau út og settu í gamlan búning með 

því að lita þau með tei og rífa og krumpa. Síðan var útbúinn veggur þar sem bréfin voru 

hengd upp til sýnis fyrir gesti og gangandi. Mikill áhugi var hjá nemendum við að útbúa bréfin 

á þennan hátt og fannst mér þeir almennt mjög stolt af útkomunni (sjá mynd 5). Nemendur 

fengu að lokum uppkastið og lokaútgáfu bréfsins litakóðaða og með útfylltum matskvarða 

þar sem fram kom námsmat fyrir og eftir leiðréttingu. Og ítrekaði ég við nemendur að þeir 

mættu gjarnan spyrja eða ræða við mig ef eitthvað væri óskýrt í námsmatinu eða ef þeir 

væru ósammála því að einhverju leyti.  

 



 

57 

 

Mynd 5. Skotgrafarbréf nemenda 

 

3.3.7.2 Ígrundun, túlkun endurmat  

Að mínu mati gekk þetta verkefni einstaklega vel fyrir sig. Ég upplifði nemendur áhugasama 

um viðfangsefnið og tungumálið. Virkni var óvenju mikil og vinnusemi í þeim tímum sem 

verkefnið var unnið var mjög góð. Nemendur tóku námsmatsaðferðinni almennt vel og mér 

fannst þeir skilja að þessu sinni vel í hverju leiðsagnarmatið fólst. Það var skýrt frá upphafi að 

þeir myndu fá leiðbeiningar um það hvernig þeir gátu bætt verkefni sín en að þeir þyrftu 

sjálfir að bæta þau og að einkunn yrði aðeins gefin eftir lokaskil.  

Hér hefur verið fjallað um þau verkefni sem rannsóknin fól í sér og þá þróun sem átti sér 

stað á matskvörðunum og vinnu minni með þá á milli verkefna. Nú verður vikið að 

niðurstöðum rannsóknarinnar og svörum við þeim rannsóknarspurningum sem ég lagði upp 

með.   
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4 Niðurstöður 

Eins og áður hefur komið fram var rannsóknin byggð á hugmyndinni um spíral, þar sem 

niðurstöður hvers verkefnis gáfu mér hugmyndir um hvað mætti bæta í því næsta. 

Lokaverkefnið var því afrakstur heildarvinnunnar og eru niðurstöður úr því uppsafnaðar úr 

rannsókninni í heild.  

4.1 Viðhorfskönnun 

Til að fá fram raunveruleg viðhorf nemenda til matskvarðans í þessu síðasta verkefni 

rannsóknarinnar og almennt til notkunar matskvarða fram að þessu lagði ég fyrir nemendur 

eina loka viðhorfskönnun (Viðauki Ð) sem 25 nemendur svöruðu. Fjórir nemendur voru ekki 

mættir þegar ég lagði könnunina fyrir vegna leyfa og veikinda svo allir þeir nemendur sem 

mættir voru svöruðu. Að þessu sinni sögðust 19 nemendur (76%) hafa stuðst við 

matskvarðana þegar uppkastið var ritað en það er aukning úr 57,1% þegar mest var í fyrri 

verkefnum. Þegar upplýsingar um notkun kvarðans er skoðuð má sjá að hún hefur aukist úr 

43% í upphafi rannsóknar í 76% í síðasta verkefninu.  

24 nemendur svöruðu spurningunni: Hvernig fannst þér litakóðun matskvarðans og 

yfirferðarinnar (leiðsagnarmatsins) virka fyrir þig? Af þeim voru 18 jákvæðir gagnvart 

matinu, 3 heldur neikvæðir og 3 mætti telja hlutlausa. Meðal jákvæðra svara frá nemendum 

voru: 

„Mér fannst það hjálpa. Það að geta séð hvar hver villa féll inn í hjálpaði að fara 

hvað ég gerði vitlaust og hvað ég þyrfti að gera til þess að bæta það“ 

 

„Mer fannst það mjög gott og það er léttari að vita villurnar“ 

 

„Mér fannst hann vera mjög góður, því þá veit maður hvaða flokki villan var í“ 

 

„Matskvarðinn hentaði mjög vel. Ég var í engum vafa um hverskonar villu ég var 

með og gat auðveldlega breytt henni“ 

 

„Mér fannst það alveg hjálpa þannig að ég sá hvernig orðið var vitlaust eða á 

hvaða hátt, hvort ég var að gera stafsetningarvillu eða málfræðivillu“ 

Þeir sem svöruðu á neikvæðan hátt voru allir sammála um að litakóðunin væri ruglandi og 

einn þeirra sem mætti telja hlutlausan svaraði:  
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„Ágætt væri kannski gott að skrifa á matkvarðablaðið hvað er hvað“ 

Síðasta athugasemdin gefur til kynna að nemandinn hafi alls ekki skilið matskvarðann eða 

leiðsagnarmatið þar sem þar stóð hvaða litur átti við um hvaða hæfniviðmið. 

Næsta spurning var: Heldur þú að notkun matskvarðans hjálpi þér við vinnu annarra 

verkefna í framtíðinni? 24 nemendur eða 96% svöruðu játandi sem bendir til þess að 

leiðsagnarmatið skili sér að mestu leyti til langflestra og að það veki nemendur til 

umhugsunar um nám sitt og stöðu sem ætti að auka nemendasjálfstæði og sjálfsmatshæfni 

þeirra. 

Til að reyna að fá skýr svör við því hvaða leiðsegjandi áhrif matskvarðarnir hafa spurði ég 

nemendur hvort þeim fyndist þeir fá skýr skilaboð um það hvað þeir geti bætt með notkun 

matskvarða. 

Allir svarendur svöruðu þessari spurningu en valmöguleikarnir voru: 

 Já, mjög skýr. Mér finnst ég vita hvað ég þarf að bæta eða að hverju ég þarf að stefna 

 Já, frekar skýr 

 Hlutlaus 

 Nei, mér finnst ég ekki vita hvað ég þarf að laga 

Sjö nemendur eða 28% fannst þeir hafa mjög skýra mynd, 15 eða 60% frekar skýra og 3 voru 

hlutlausir. Hér má ætla að fram fari mat í þágu náms en það að nemendur upplifi sig vita 

hvað þeir þurfa að gera til að ná betri árangri er fyrsta skrefið í átt til frekari framfara. 

Endurgjöf virðist í flestum tilfellum það skýr að nemendur geti nýtt sér hana til að bæta sig 

og setja sér markmið um áframhaldandi nám. Eins er námsmatið notað til að bæta nám og 

kennslu en það fellur einnig undir mat í þágu náms.  

Í lokin vildi ég reyna að draga fram viðhorf nemenda til notkunar kvarðanna almennt og 

spurði ég þau eftirfarandi spurningar: Getur þú sagt mér hvað þér fannst um notkun 

matskvarða sem leiðbeinandi námsmats (jákvætt og/eða neikvætt) og hvers vegna? Aftur 

bárust svör frá 24 nemendum. Af þeim voru 20 jákvæðir. Þeir sögðu m.a.: 

 

„jákvætt af því það segir þér hvað þú getur gert“ 

 

„mér finnst það hjálpa rosalega mikið og léttir verkið mjög“ 

 

„ja það hjálpaði mer mikið að sjá hvað ég bætti mig í og í hverju ég þurfti að bæta 

mig“ 
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„Jákvætt þvi það hjálpaði mer að vita hvar ég væri stödd og hvað ég þurfti að 

bæta“ 

 

„Mér fannst það gott því það gaf mikla innsýn á árangri og hjálpaði mér að vita 

hvað væri hægt að bæta.“ 

Þrír þeirra sem svöruðu sögðust ekki vita hvað þeim fyndist eða að þeir væru hlutlausir 

en einn sagði matið ruglingslegt og fannst það neikvætt. Tvær þeirra athugasemda sem fram 

kom voru: 

„Gott hjálpar. vill samt líka gott dæmi um atriðið sem við eigum að gera.“ 

 

„Mér finnst það þægilegt en ég væri líka til í smá feedback eftir að fá 

matskvarðan, af hverju fékk ég þessa einkunn“ 

Til að fá síðan enn frekar fram skoðanir nemenda á matskvarðanotkun almennt í þeirra 

eigin orðum og bauð síðan uppá vettvang fyrir nemendur til að tjá sig um matskvarðana og 

undangengin verkefni þar sem stuðst var við þá. Aftur voru flestir nemendur jákvæðir og 

höfðu meðal annars þetta að segja um málið:  

„Eins og ég sagði áðan er gott að fá að vita hvað þið viljið fá úr verkefninu. Það að 

geta séð hvað ég þarf að gera til þess að fá góða einkunn finnst mér gefa mér 

meiri stjórn á verkefninu og bara lífinu mínu í heild (það eru litlu hlutirnir, 

krakkar) og minnkar kvíðann minn fyrir verkefna skil“ 

 

„Mer finnst það sanngjarnt, skýrt og leiðbeinandi“ 

 

„Mér finnst námsmat vera mjög gott í verkefnum. Því að þú veist hvað þú átt 

nákvæmlega að gera til að fá A. Þegar maður er svo búinn með verkefnið og fær 

námsmatið til baka þá er skemmtilegt að sjá hvað maður getur bætt sig í. 

Námsmat gerir einnig verkefnið skýrara að mínu mati og ég væri til í að nota þau 

meira í framtíðinni.“ 

 

„mér finnst að það ætti að vera svona námsmat( með litum) í ætlum verkefnum 

til að sjá betur hvar eg er stödd.“ 

 

„Sko það er notalegt að þegar þu ert að vinnna eh verkefni og þa ferðu inna 

námsmat og þar eru algerar leiðbeiningar um hvernig á að fa A og svo ef þu ert 
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buin með verkefnið þa ættirðu að geta farið á námsmati og vitað sirka hvað þu 

ert að fara að fá þannig mer finnst það gott og þægilegt að hafa námsmat. Það 

hjálpar mer lika blokkuð mikið“ 

 

„Mer finnst það vera mjog skýrt og það hjálpaði mer að vita hvað eg er goður í og 

hvað eg er ekki goður í“ 

 

„Mér finnst það hjálpa mér mikið með lærdóm og fær mig til að setja sterkari og 

stærri markmið þegar það kemur að náminu.“ 

Tveir segjast hlutlausir eða ekki búnir að mynda sér skýra skoðun á notkuninni og nokkrir 

nemendur vilja frekari endurgjöf á því hvernig þeir nákvæmlega eiga að bæta sig og segja 

m.a.:  

 „Ef það mætti bæta einhvað væri það að setja upp leiðbeiningar um hvernig væri 

hægt að bæta sig“ 

 

„Mér finnst þetta gott en væri samt til í feedback líka“ 

 

„Mér fynnst matskvarðinn góður en ég vill að þegar við fáum matskvarðann að 

kennarinn komi með dæmi og góða leiðbiningu á hlutunum til að fá góða einkun“ 

Til að fá fram upplýsingar um það hvort nemendur skildu tilgang verkefna og tengdu við 

hæfniviðmið spurði ég: Finnst þér matskvarðarnir hafa áhrif á það hvort þú skilur tilgang 

verkefna? Hvað er verið að þjálfa og hvers vegna? Að þessu sinni voru valmöguleikarnir 

eftirfarandi:  

 Nei, ég sé ekki tilganginn 

 Hlutlaus 

 Já, mér finnst ég skilja betur hvað við erum að gera 

 Já, mér finnst mjög skýrt að hverju er verið að stefna með verkefnunum 

Aðeins einn nemandi sagðist finnast mjög skýrt að hverju væri verið að stefna en 12 

nemendum eða 48% fannst þeir skilja betur hvað verið væri að gera. Tveir sáu ekki tilganginn 

og 10 nemendur eða 40% voru hlutlausir sem kom mér á óvart miðað við fyrri svör og 

almenn viðbrögð nemenda. 

Langstærstur hluti nemenda eða 96,2% segjast nota kvarðana til að setja sér markmið 

fyrir verkefni og má því ætla að því markmiði að nota matskvarða til að hjálpa nemendum að 

setja sér sín eigin markmið sé að miklu leyti náð með þessari innleiðingu.  
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4.2 Rýnihópsviðtal 

Með rýnihópsviðtali sem ég tók við 5 nemendur í lok rannsóknar vonaðist ég til að fá en 

frekar fram viðhorf þessara nemenda. Til að einfalda umræðuna hér ákvað ég að gefa 

þessum nemendum gervinöfn. Ég valdi tvo nemendur sem báðir höfðu sýnt verkefnunum og 

kvörðunum mikinn áhuga og sýna almennt mikinn metnað og þátttöku í námi en ég kalla þá 

hér Elínu og Guðmund. Einn nemandi er meðalnemandi sem hefur sýnt vinnunni nokkurn 

áhuga en ekki tekið þátt af fullum krafti eins og Elín og Guðmundur, ég kalla hana Önnu. 

Einnig valdi ég tvo nemendur sem sýna almennt lítinn áhuga á námi sínu, sinna því illa, sýna 

litla virkni og hafa ekki viljað taka þátt í umræðunni um matskvarðana eða uppbyggingu 

verkefna þar sem mig grunaði að mörg þeirra neikvæðu svara sem fram komu í 

viðhorfskönnunum gætu komið frá þeim. Þessa nemendur kalla ég hér Harald og Þórð.  

Niðurstöður viðtalsins studdu þær upplýsingar sem áður höfðu komið fram í 

viðhorfskönnunum og var í raun litlu bætt við. Haraldur og Þórður sem áður höfðu sýnt lítinn 

áhuga gerðu það áfram í viðtalinu og vildu lítið til málanna leggja þrátt fyrir að samþykkja að 

taka þátt í viðtalinu. Hinir þrír nemendurnir endurtóku það viðhorf sitt að kvarðarnir virkuðu 

vel fyrir þá, þeir vildu meina að kvarðarnir hefðu áhrif á verkefnin að því leyti að þeir settu 

sér markmið út frá þeim og ynnu síðan að þeim. Elín og Guðmundur sögðust skoða kvarðann 

reglulega en Anna sagðist bara skoða hann í upphafi og svo þegar hún væri að fara að skila 

verkefni og þyrfti að fylla út sjálfsmat. Hún nefndi einnig það sem fram hefur komið áður að 

hún myndi vilja fá frekari leiðbeiningar um framhaldið.  

Þegar ég spurði hvort þeim fyndist skýrt hvað verið væri að meta hverju sinni voru Elín, 

Guðmundur og Anna sammála um að það væri skýrt og Þórður var að mestu sammála þeim. 

Haraldur sagði hinsvegar: 

„Ég er ekkert mikið að pæla í því, geri bara verkefnið“ 

Ég spurði síðan nemendurna hvort þeim fyndist námsmatið sem þau fengu í gegnum 

matskvarðana vera skýrt og hvort þau skildu hversvegna þau fengu þá einkunn sem þau 

fengu. Elínu og Guðmundi fannst það mjög skýrt og sagði Elín að hún hefði nánast alltaf verið 

búin að merkja við sömu hluti og ég (kennarinn) í sjálfsmati sínu. Guðmundur sagði þetta að 

mestu leyti vera þannig hjá sér líka. Anna var ekki eins örugg með þetta og sagðist vilja vita 

betur hvað lægi að baki einkunninni. Ég spurði hana þá hvort hún læsi í gegnum þau viðmið 

sem merkt væri við í kvarðanum og viðurkenndi hún að hún gerði það ekki alltaf og horfði 

bara á einkunnina eða krossinn í kvarðanum. Þetta styður þá tilfinningu mína að einhverjir 

þeirra nemenda sem virðast ekki gera sér fulla grein fyrir því hvað er verið að meta lesi e.t.v. 

ekki viðmiðin eða skilji ekki kvarðann að fullu. Ég spyr mig í þessu samhengi hvort orðalag 
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sem gjarnan er nokkuð beint úr aðalnámskrá geti almennt verið of flókið fyrir nemendur og 

hvort betur fari að einfalda orðalagið í viðmiðunum.  

Haraldur og Þórður sögðust hvorugur skoða það mikið. Haraldi fannst þetta hreinlega of 

mikil vinna og sagði: 

„Ég vil eiginlega bara vita hvað ég fékk fyrir verkefnið“ 

Guðmundur, Elín, Anna voru jákvæð þegar ég spurði hvort þau myndu vilja að við héldum 

áfram að styðjast við matskvarða í frammistöðuverkefnum. Þórður sagði það bara allt í lagi 

og Haraldur sagði að það breytti engu fyrir sig. Elín sagði m.a.: 

„Mér líður miklu betur þegar ég hef matskvarða. Stressið mitt minnkar 

einhvernvegin þegar ég veit hvar ég er og hvað ég á að gera til að fá A“ 

Eftir að viðtalinu lauk bað ég Harald að sitja eftir stutta stund svo ég gæti rætt við hann 

um viðhorf hans með það að markmiði að skilja hvers vegna hann vildi ekki eða gæti ekki 

nýtt sér kvarðana eða leiðsagnarmat almennt til að bæta stöðu sína. Þegar þarna var komið 

hafði ég slökkt á upptökunni.  

Í samtalinu við Harald kom lítið fram sem gat útskýrt afstöðu hans en hann endurtók 

einfaldlega þá skoðun sína að hann vildi bara fá að vita beint hvað hann fengi fyrir verkefnin 

og nennti ekki að pæla í hvort eða hvernig hann gæti bætt þau. Viðbrögð hans benda að 

mínu mati til mikillar námslegrar uppgjafar eða áhugaleysis en Haraldur glímir við ADHD og 

hefur átt við námserfiðleika að stríða um langan tíma. Ég hafði tekið eftir áhugaleysi Haraldar 

og Þórðar frá upphafi verkefnisins og gert mér grein fyrir því að aðferðin myndi ekki koma til 

með að henta öllum á sama hátt. Það sem ég gerði mér síðan endanlega grein fyrir eftir 

samtal mitt við Harald var að kennari getur borið á borð bestu kennsluaðferðir sem finnast 

(sem að sjálfsögðu er síðan umdeilt hverjar eru) en ef nemandinn er ákveðinn í að nýta sér 

ekki þær aðferðir og þá aðstoð sem í boði er verður engu þvingað ofan í hann. Leiðsagnarmat 

yfirhöfuð er til þess fallið að leiða nemendur áfram í námi sínu, benda þeim á leiðir til að 

bæta sig og læra en ef nemandinn er nógu ákveðinn í að nýta það ekki þarf aðrar leiðir til að 

virkja hann en leiðsagnarmat eitt og sér.  

4.3 Sjálfsmat 

Að lokum skoðaði ég sjálfsmatskvarða sem nemendur fylltu út í upphafi skólaárs og að 

lokinni rannsókn með það í huga að reyna að sjá hvort breyting hefði orðið á matinu á 

tímabilinu. Þegar kvarðarnir voru svo skoðaðir fannst mér ég sjá meiri nákvæmni í mati 

nemenda, þ.e. margir virtust skoða betur hvert og eitt færnisvið og fengu fram meiri breidd í 

mati sínu. Það gæti bent til þess að nemendur þekkja betur viðmiðin eða lesa betur hvað 
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verið er að meta. Þegar nemendur voru spurðir hvernig þeim hafi gengið að meta færni sína 

fannst flestum, eða 20 af þeim 25 sem voru á staðnum þeir hafa átt auðveldara með að fylla 

kvarðann út en áður. Í einhverjum tilfellum höfðu nemendur metið sig nokkuð rétt (ef stuðst 

er við mat kennara sem viðmið) á fyrri kvörðum, en fjórir af þeim fimm sem mér þóttu hafa 

ranga hugmynd af stöðu sinni eða meta færni sína betri en raun ber vitni mátu nú færni sína 

nær kennaramati. Tveir sem mátu færni sína með minnsta móti höfðu hækkað sig á 

skalanum og virtust að mínu mati vera að skoða kvarðann fyrir alvöru í fyrsta skipti með 

raunverulega færni sína í huga.  

4.4 Samantekt 

Að lokinni rannsókn og gagnaöflum tók ég helstu niðurstöður allra verkefnanna saman eins 

og sést í töflu 1 til að glöggva mig á ferlinu í heild sinni og sjá þau þemu sem myndast höfðu í 

rannsókninni.  

 

Tafla 1. Samantekt af niðurstöðum eftir þemum 

Verkefni 1 2 3 4 5 Almennt um 
matskvarða 

Skoða kvarða 
fyrir verkefni 

62% 70% Kvarði unninn 
með 
nemendum. 

Kvarði unninn 
með 
nemendum 

Kvarði 
unninn með 
nemendum 

 

Nota kvarða 
á meðan á 
vinnu 
stendur 

43% 40% 57,1% 34%  76%  
 

Setja 
nem. sér 
markmið 
með 
kvarðanum? 

 

Um 50% 
svara 
bendir til 
þess að 
nemendur 
setji sér 
markmið 
með hjálp 
kvarðans 

90,9% fannst 
mikilvægt að 
taka þátt og 
settu sér á 
sama tíma 
markmið 

Ekki metið 96,2% 
 

Námsmat. 
Mín upplifun 

Fljótlegt, 
sjálfstætt 
mat, 
áreiðanlegt, 
ekki saman- 
burðardrifi
ð, gagnsætt 

Fljótlegt, 
sjálfstætt 
mat, 
áreiðanlegt, 
ekki saman- 
burðardrifi
ð, gagnsætt 
 

Fljótlegt, 
sjálfstætt mat, 
áreiðanlegt, 
ekki 
samanburðar- 
drifið, 
gagnsætt 
 

Matskvarði of 
stór, skipta 
heldur upp í 
færniþætti.  

Skýrt og 
fjótlegt. 
Yfirferð 
endurtekin 
tvisvar en 
þess virði þar 
sem hún er 
fljótlegri og 
skilar 
leiðbeiningu
m vel.  

Fljótlegt, 
sjálfstætt 
mat, 
áreiðanlegt, 
ekki saman- 
burðardrifið, 
gagnsætt 
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Leiðsagnarm
at (upplifun 
nemenda) 

 

81%  
upplifðu að 
kvarðinn 
væri 
leiðsegjandi 

90,6% þeirra 
sem svara hafa 
skýra mynd af 
því hvað þeir 
þurfa að gera 
næst.  

Ekki metið að 
þessu sinni. 

80,8% fannst 
þau hafa 
skýra mynd. 
96,2% halda 
þetta hjálpa 
með 
framtíðar- 
verkefni 

88% höfðu 
skýra mynd 
af því sem 
þeir þurftu 
að vinna að. 
12% 
hlutlausir (3 
nemendur) 

Endurgjöf Markviss, 
einföld 

Markviss, 
einföld,  

Markvissi, 
einföld 

Markviss, 
einföld, 

Fljótleg fyrir 
ritun, 
Markviss, 
einföld 

Munnleg eða 
skrifleg 
endurgjöf 
þarf að fylgja 
kvarða 

Virkni Ekki meiri 
en gengur 
og gerist 

Örlítið 
meiri virkni 
en áður 

Mun meiri en 
áður 

Virkni yfir 
meðallagi 

Virkni mjög 
mikil. Allir 
nemendur 
vinnusamir 

Ekki hægt að 
meta hvort 
kvarði hefur 
áhrif 

Náms- 
árangur 

Ekki 
sýnilegur 
munur 

Ekki 
sýnilegur 
munur 

Meiri gæði, 
námsárangur 
góður en ekki 
til algerlega 
sambærilegt 
verkefni til að 
hægt sé að 
ætla bættan 
námsárangur 

Minni gæði, 
námsárangur 
verri. Erfitt að 
bera kennsl á 
orsakir en 
matskvarði 
líklega of stór 

Góður 
námsárangur 
almennt. 
Ekki hægt að 
bera saman 
þar sem 
ferlisritun 
notuð í fyrsta 
sinn 

 

Ekki hægt að 
meta hvort 
kvarði hefur 
áhrif 

Viðhorf 
nemenda 

90% 
jákvæð 

90% 
jákvæð 

20 af 22 
jákvæðir, 
90,9% 

 

90,0% af þeim 
sem svara 
finnst 
mikilvægt að 
taka þátt 
 

Ómarktækt, 
lítil notkun. 
Viðhorf þeirra 
sem notuðust 
við hann að 
mestu 
jákvæð. 

75% 
jákvæðir  
12% 
hlutlausir 
12% 
neikvæðir 

83,3% 
jákvæðir 
12% 
hlutlausir 
4% 
neikvæðir (1 
nemandi) 
 

Kemur 
endurtekið 
fram að kvíði 
minnki hjá 
einhverjum 
nem. 

Ávinningur 
og gagnrýni  

Sjálfsöryggi 
við innlögn 
verkefnis.  
Markmið 
skýr frá 
upphafi.  

Skýr 
matsviðmið
. Hjálpar 
mér að 
skoða og 
meta hvað 
ég er að 
kenna. 

Virðast alltaf 
vera sömu 
nemendur 
sem geta ekki 
eða vilja ekki 
nýta sér 
kvarðana. Vil 
ekki þurfa að 

Gott að hafa 
sýnishorn. 
Markmið ekki 
nógu skýr.  

Sýnishorn af 
góðum 
verkefnum. 
Endurgjöf á 
öðru formi 
líka, 
matskvarðar 
ekki nóg einir 
og sér,  

Flestum 
finnst þeir 
eiga 
auðveldara 
með 
sjálfsmat.  
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Þrengir 
mögulega 
að sköpun? 

gefa einkunn 
fyrr en í lokin 

Aukið 
nemendasjál
f- stæði 

Viðbót Nemendur 
með í því 
þegar 
kvarðinn er 
settur upp. 

Nemendur 
taka þátt í 
að búa til 
kvarða. 
Auka 
endurgjöf 
með því að 
fylgja 
kvörðunum 
eftir með 
samtali. 

Ekki gefa 
einkunn fyrr 
en í lok ferlis. 
Leiðsagnarmat
.  
 

Stýra 
nemendum í 
að setja sér 
markmið 
áður en hafist 
er handa. 
Bíða með 
einkunn þar 
til nem. hafa 
nýtt sér 
leiðsagnarma
t. 
Styttri 
matskvarðar: 
færnisvið 

 

Mögulega 
einfalda 
orðalag enn 
frekar. Láta 
skriflega 
endurgjöf 
fylgja eða 
munnlega ef 
tími gefst í 
kennslustund 

Næsta 
verkefni, 
endurgjöf í 
rauntíma 
meðan unnið 
er í gegnum 
Classroom. 
Tengja vel 
við 
matskvarða. 
Munnleg 
endurgjöf 
a.m.k. Fyrir 
þá sem eiga 
erfitt með 
hitt.  
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5 Umræða  

Í þessum hluta fjalla ég um þær niðurstöður sem birtust í rannsókn minni og svara þeim 

rannsóknarspurningum sem ég lagði upp með, en þær voru: 

 Að hvaða marki nýtast matskvarðar til að auka nemendasjálfstæði, ábyrgð nemenda á 

eigin námi og virkja áhugahvöt þeirra? 

 Að hvaða leyti nýtast matskvarðar til að hjálpa nemendum að sjá markmið með 

verkefnum og til að meta eigin færni? 

 Að hvaða marki geta matskvarðar haft áhrif á virkni og námsárangur? 

Þar sem niðurstöður rannsóknar minnar komu smátt og smátt í ljós meðan ég fikraði mig upp 

spíralinn í átt að umbótum koma þær fram í undirköflum hvers verkefnis sem ég kalla 

Ígrundun, túlkun og endurmat. Að loknum verkefnunum fimm tók ég saman niðurstöður úr 

gögnum sem söfnuðust eftir síðasta verkefnið en einnig úr viðhorfskönnun og rýnihópsviðtali 

þar sem fjallað var um innleiðinguna í heild. Niðurstöður mínar og tilfinning er sú að 

innleiðing matskvarða í enskukennslu á unglingastigi hafi haft margvísleg jákvæð áhrif. 

Matskvarðarnir virðast auka bæði nemendasjálfstæði og ábyrgð nemenda og að einhverju 

leiti virkja áhugahvöt þeirra. Þá hjálpa þeir nemendum að sjá markmið verkefna og auðvelda 

þeim að meta eigin færni. Að sama skapi eru enn þættir sem ég myndi vilja þróa frekar og 

skoða í ljósi niðurstaðna og hugmynda sem kviknað hafa í ferlinu en ekki komu fram skýr 

áhrif notkunar matskvarða á virkni nemenda og námsárangur. Hér fjalla ég nú nánar um 

niðurstöðurnar sem fengust í ferlinu og máta þær við fyrri hugmyndir fræðimanna um efnið.  

5.1 Notkun matskvarðanna 

Það virðist augljóst að notkun nemenda á matskvörðunum hafi aukist smátt og smátt í 

gegnum rannsóknina. Það var ánægjulegt að sjá og fylgjast með því hvernig nemendur fóru 

að líta á matskvarðana sem leiðbeiningar fyrir verkefnin og nýta sér þá betur og betur. Einnig 

er gaman að geta þess að þónokkrir nemendur spyrja nú hvenær von sé á matskvarða fyrir 

ákveðin verkefni sem þau sjá fyrir á áætlun næstu vikna eða mánaða.  

5.2 Námsmat 

Fram kemur í aðalnámskrá (2014) að nám, kennsla og námsmat eigi að haldast í hendur. Þar 

segir einnig að kennsluhættir og námsmat skuli byggja á hæfniviðmiðum og endurspegla 

viðfangsefni námsins. Að mínu mati stuðlar vinna með matskvarða einmitt að þessu. 

Kennslan og námsmatið eru skipulögð með tilliti til hvors annars þegar valin eru hæfniviðmið 

sem vinna skal að í viðkomandi verkefni og þau sett upp í matskvarða. Það að ákveða hvernig 
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námsmati skuli háttað áður en lagt er upp í verkefni eða vinnulotu er mikilvægur þáttur í 

kennslu og ramma matskvarðar inn þau hæfniviðmið og þá færni sem þjálfuð er.  

Námsmat á að vera leiðbeinandi, hvetjandi og upplýsandi, vera sanngjarnt, réttmætt og 

áreiðanlegt auk þess að vera boðskapur til nemenda um hvað sé mikilvægt í tungumálanámi 

eins og fram kemur í aðalnámskrá grunnskóla (2014). Námsmat sem stýrt er með 

matskvarða uppfyllir að mínu mati allar þessar kröfur ef notað á réttan hátt.  

Þegar notast er við matskvarða eru góðar líkur á að námsmatið geti talist bæði réttmætt 

og áreiðanlegt þar sem skýr tenging er milli þess sem ætlað er að kenna/læra og þess 

árangurs sem síðan er metinn, þ.e. að markmið námsins eru skýr frá upphafi, bæði fyrir 

kennurum og nemendum. Cooper og Gargan (2009) benda einmitt á þetta og nemendur 

mínir taka margir hverjir undir þegar þeir segjast vita betur hvað ætlast sé til af þeim með 

verkefnunum. 

Möguleikar á hlutdrægni milli kennara minnka einnig þegar viðmiðin eru skýr og líklegt að 

hver sá sem metur sé að horfa til sömu þátta sem eykur áreiðanleika námsmatsins. Þá má 

auka bæði réttmæti og áreiðanleika með því að setja markmið með verkefnum í samvinnu 

við nemendur eins og gert er í síðari hluta rannsóknar minnar.  

Ein þeirrar gagnrýni sem vinna með matskvarða hefur fengið er hversu tímafrekt er að 

útbúa slíka kvarða. Sá tími sem varið er í að útbúa matskvarða vinnst að mínu mati hratt upp 

í námsferlinu og einfaldar yfirferð verkefna til muna auk þess að stýra endurgjöf og gera 

hana markvissa, sanngjarna og gagnsæja.  

Þegar horft er yfir verkefnið og ferlið skoðað hugsa ég að ég myndi vilja láta það vera að 

gefa bókstafseinkunn fyrir stök verkefni, sérstaklega á það við um frammistöðumatsverkefni. 

Ég tel að það sé vel hægt að útbúa matskvarða og nýta þá til að stýra endurgjöf án þess að 

gefa bókstafseinkunn fyrir verkefnið. Ég tel að það gæti komið mörgum að gagni, sérstaklega 

þeim sterkari að vera ekki komin með B+ strax í upphafi skólaárs í ákveðinni færni. Þetta 

myndi mögulega taka enn meiri pressu af nemendum og fá þá til að reyna sitt besta þar sem 

margir nemendur í 10. bekk hugsa mikið um einkunnir og hvaða áhrif hvert verkefni hefur á 

lokaeinkunn í faginu. Þá tel ég að það að gefa bókstafseinkunn fyrir stök verkefni innan 

ákveðinnar hæfni geti stoppað leiðsögnina að ákveðnu leyti og að leiðsagnarmatið myndi 

nýtast betur sem viðmið byggt á hæfni eingöngu.  

5.3 Leiðsagnarmat 

Hugmyndin um matskvarða með leiðsegjandi tilgangi var í raun tvíþætt. Kvörðunum var 

ætlað að setja ramma utan um nám nemenda og gera markmið verkefna skýr og þau 

hæfniviðmið sem unnið var að sýnileg. Matskvörðunum sem slíkum var ætlað að veita 

ákveðna leiðsögn um uppbyggingu og framkvæmd verkefnanna en fljótlega varð mér það 
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ljóst að skrifleg eða munnleg endurgjöf þyrfti að fylgja svo nemendur gerðu sér grein fyrir því 

hver næstu skref í þeirra námi væru. Nemendum mínum fannst kvarðarnir almennt veita 

góða leiðsögn en 80-90% nemenda upplifðu sig vita hvað þau þyrftu að bæta og hvert þau 

ættu að stefna með næstu verkefnum. 

Cooper og Gargan (2009) telja helstu kosti notkunar matskvarða vera þá að þeir hjálpi 

kennurum að skoða og meta á gagnrýninn hátt hvað þeir kenna, hvernig þeir vilja að 

nemendur læri og hvernig þeir meta árangur kennslunnar en þetta hefur einmitt verið mín 

upplifun af notkun kvarðanna. Þeir tala um möguleikann á ígrundun, endurgjöf og 

leiðsegjandi kennsluháttum og mér finnst niðurstöður könnunar hjá nemendum og minnar 

eigin ígrundunar styðja þetta þar sem 81% nemenda sagði að notkun kvarðanna myndi 

hjálpa þeim við vinnu verkefna í framtíðinni 

5.4 Endurgjöf 

Erna Ingibjörg Pálsdóttir (2011) segir tilgang leiðsagnarmats vera þann að veita nemendum 

upplýsingar um stöðu sína og hvernig hann geti bætt árangur eða færni sína. Hún segir það 

einnig mikilvægt að endurgjöfin berist fljótt og komi því skýrt til skila hvort það sem ætlast 

var til að lærðist hafi gert það. Með notkun matskvarða finnst mér ég ná að uppfylla þessi 

skilyrði að mestu leyti. Hægt er að vinna námsmatið fremur hratt og jafnvel á meðan kynning 

er í gangi og þannig er hægt að veita nemandanum endurgjöfina mjög fljótlega eftir flutning 

eða skil á verkefni. 

Til að umsagnirnar skili árangri að mati Ingibjargar (2011) þurfa þær að innihalda bæði 

upplýsingar um stöðuna og síðan leiðbeiningar um hvað betur má fara í framhaldinu. 

Matskvarðar einir og sér sýna stöðuna eins og hún er en til að uppfylla kröfuna um 

leiðbeiningar um framhaldið er að mínu mati nauðsynlegt að fylgja matskvarðanum eftir 

með skriflegri eða munnlegri endurgjöf þar sem bent er á leiðir til bóta. Matskvarðarnir 

uppfylla að mínu mati þær kröfur um að sýna nemendum viðmiðin sem notast er við auk 

þess að afmarka umsagnir vel og leiða leiðsegjandi samtal eða stýra endurgjöf svo hún verði 

hnitmiðuð og skýr.  

Athugasemdir nemenda í viðhorfskönnunum styðja þá hugmynd að gott sé að hafa 

sýnishorn af verkefnum fyrir nemendur að skoða og auk þess að endurgjöfin sé ekki einungis 

bundin við kvarðana heldur sé einnig skrifleg eða munnleg. Nemendum bauðst í öllum 

tilfellum að ræða námsmatið við mig og fá frekari útskýringar eða endurgjöf ef þau óskuðu 

en svo virðist sem ekki allir beri sig eftir því eða taki eftir þegar það er boðið en finnist það þó 

vanta. Mér finnst áhugavert að nemendur skuli sjálfir koma fram með hugmyndir að 

annarskonar leiðsagnarmati án þess líklega að gera sér grein fyrir því að það sé það sem það 

er, svo sem sýnishornum og skriflegri eða munnlegri endurgjöf.  
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5.5 Virkni og námsárangur 

Til að reyna að fá fram ávinning af notkun matskvarða ákvað ég að skoða virkniskráningu 

sem ég notast alla jafna við í kennslustundum til að reyna að bera kennsl á það hvort notkun 

matskvarðanna virkaði hvetjandi og stuðlaði að betri vinnu nemenda. Niðurstöður þessarar 

skráningar benda ekki til þess að matskvarðarnir sem slíkir hafi áhrif á virkni en að hún fylgi 

heldur tegundum verkefna. Þar sem um mörg ólík verkefni var að ræða og þar sem þeir 

nemendur sem tóku þátt í rannsókninni höfðu ekki unnið að alveg sambærilegum verkefnum 

áður verður ekki lagt mat á það hér hvort matskvarðarnir hafi aukið virkni nemenda.  

Ekki kom fram sýnilegur bættur námsárangur í þessum verkefnum en þar sem þau 

verkefni sem lögð voru fyrir í þessari rannsókn voru einstök og hvorki samanburðarhópur né 

sambærileg verkefni til að skoða get ég ekki lagt mat á það hvort matskvarðar hafi áhrif á 

námsárangur að þessu sinni. Lýsandi endurgjöf hefur sýnt sig að stuðli að betri námsárangri 

samkvæmt niðurstöðum Ernu Ingibjörgu Pálsdóttur (2011) og myndi ég því vilja skoða 

þennan þátt betur í sambandi við matskvarðanotkun í framtíðinni. Rannsóknir Pandero og 

Jonson (2013) benda einnig til þess að notkun matskvarða í stök skipti hafi ekki mikil áhrif á 

námsárangur. Meiri ávinningur kom fram þegar notast var við matskvarða yfir lengri tíma og 

virðist tími því spila stórt hlutverk í því að auka námsárangur og vonast ég til að með aukinni 

notkun matskvarða í framtíðinni muni ég fara að sjá bættan námsárangur nemenda minna.  

5.6 Sjálfsmat og nemendasjálfstæði 

Mat sem nám byggir m.a. á hugmyndinni um námsvitund en þar er átt við mat nemenda á 

eigin þekkingu og stöðu í lærdómsferlinu (Western and Northern Canadian Protocol, 2006) 

að hann hafi yfirsýn yfir það sem hann er að tileinka sér og geti breytt hugsanaferli sínu til að 

ná sem bestum árangri. Little (2005) fjallar einmitt um hversu stórt hlutverk sjálfsmat í formi 

ígrundunar og mati á eigin vinnu spili í þróun í átt að nemendasjálfstæði og segir að ef 

nemendur eigi að taka þátt í markmiðasetningu sé nauðsynlegt að þeir hafi færni til að meta 

eigin stöðu og velja sér verkefni og efni við hæfi (Little, 2005).  

Niðurstöður endurtekins sjálfsmats og niðurstöður könnunar minnar því tengdu bendir til 

þess að notkun matskvarðanna auki færni nemenda til sjálfsmats. Það er einnig mín upplifun 

að nemendur sýni aukna færni í sjálfsmati og séu að sama skapi opnari fyrir gagnrýni og nýti 

sér hana til þess að bæta verkefni sín. Nemendur eru að mínu mati almennt opnari fyrir 

gagnrýni ef þeir hafa sjálfir komið auga á færni sína og stöðu og eru einungis örfáar 

undantekningar á því að nemendur séu almennt orðnir mjög góðir í að meta færni sína á 

ákveðnum sviðum og koma auga á styrkleika sína og veikleika í ákveðnum verkefnum.  

Þegar nemendur voru spurðir að því hvort þeir ættu auðveldara með að staðsetja sig í 

sjálfsmatskvarða Evrópsku tungumálamöppunnar að lokinni rannsókn en áður en hún hófst 
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var stór meirihluti nemenda á því að þeir ættu mun auðveldara með að sjá hvar þeir stæðu í 

ákveðnum þáttum. Þessar niðurstöður virðast styðja það álit sem fram kemur í Western and 

Northern Canadian Protocol (2006) að matskvarðar unnir í samstarfi við nemendur geti verið 

verkfæri til að þjálfa sjálfsmat og ýta þannig undir mat sem nám.  

5.7 Helsti ávinningur og gagnrýni 

Flestir þeir kostir sem fræðin benda á í tengslum við matskvarðanotkun komu fram í svörum 

nemenda og ígrundun minni. Mörgum nemendum fannst þeir vita betur hvað þeir þyrftu að 

gera til að ganga vel, hvernig þeir ættu að vinna verkefnin og þeim fannst mörgum kvarðarnir 

hjálpa sér að skilja þau hæfniviðmið eða markmið sem lagt var upp með að þjálfa. Þá fannst 

þeim kvarðarnir auðvelda sér að setja sér markmið fyrir verkefnin og framhaldið. Cooper og 

Gargan (2009) fá einmitt fram þessar sömu niðurstöður en þeir tala um að matskvarðar geri 

kröfur og matsviðmið skýr fyrir nemendum og kennurum sem gerir síðan námsmatið á sama 

tíma mjög gagnsætt og réttmætt.  

Cooper og Gargan (2009) telja helstu kosti notkunar matskvarða vera þá að þeir hjálpi 

kennurum að skoða og meta á gagnrýninn hátt hvað þeir kenna, hvernig þeir vilja að 

nemendur læri og hvernig þeir meta árangur kennslunnar en þetta hefur einmitt verið mín 

upplifun af notkun kvarðanna. Þeir tala um möguleikann á ígrundun, endurgjöf og 

leiðsegjandi kennsluháttum en mér finnst niðurstöður könnunar hjá nemendum og minnar 

eigin ígrundunar styðja þetta en 96% nemenda sagði að loknu verkefni 5 að notkun 

kvarðanna myndi hjálpa þeim við vinnu verkefna í framtíðinni. O´Malley (1996) vill meina að 

þegar skýr tenging er milli þess sem ætlast er til að lært sé og þess árangurs sem síðan er 

metinn, líkt og gert er með notkun matskvarða, aukist áreiðanleiki námsmatsins en með 

þessum hætti eru markmið námsins skýr frá upphafi fyrir kennurum og nemendum. 

Ég upplifi mikið öryggi við innlögn og yfirferð verkefna þegar notast er við matskvarða. 

Það að hafa nemendur með í ráðum þegar ákveðið er hvað skal meta finnst mér færa 

nemendum ákveðið vald yfir námi sínu og um leið ákveðna ábyrgð. Það að nemendur viti 

fyrirfram nákvæmlega hvað muni vera metið fyrirfram auðveldar að mínu mati endurgjöfina 

þar sem nemendur eru í flestum tilfellum búnir að staðsetja sig sjálfir og meta á nokkuð 

nákvæman hátt almenna stöðu en einnig einstaka atriði í verkefnum sínum. Það að 

nemendur hafi sjálfir komið auga á styrkleika sína og veikleika tel ég að hafi mikil áhrif á það 

hvernig þeir síðan taka þeirri gagnrýni sem þeir fá og ég upplifi mjög sterklega að gagnrýnin 

nýtist betur en áður. Nemendur mínir staðfesta þessa tilfinningu mína að einhverju leyti en 

90,9% nemenda finnst námsmatið sanngjarnt eða mjög sanngjarnt og 88% finnst þeir vita 

hvað þeir geta gert til að bæta sig. Matskvarðar stýra að mínu mati endurgjöfinni vel, gera 
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hana hnitmiðaða og skýra þar sem horft er til ákveðinna þátta sem lagt var upp með að 

meta.  

Samanburðardrifið námsmat er það þegar verkefni nemenda eru borin hvert saman við 

annað. Með notkun matskvarða upplifi ég mig lausa við slíkt mat. Í frammistöðuverkefnum 

getur verið erfitt að horfa á hvert verkefni og meta það án þessa að bera saman við önnur 

verkefni en þegar búið er að setja niður þá þætti sem lagt er upp með að meta í 

verkefnunum og fylltur er út matskvarði fyrir hvert verkefni fyrir sig er auðveldara að mínu 

mati að horfa einungis á þá færni sem nemandinn sýnir og hvar hann er staddur án 

samanburðar við aðra sem einnig getur valdið nemendum kvíða (Pandero og Jonsson, 2013). 

Kvíði barna og unglinga hefur einmitt verið mikið í umræðunni síðustu misseri og hef ég 

orðið vör við frammistöðukvíða hjá mörgum nemenda minna. Pandero og Jonsson (2013) 

komust að því að með því að auka gagnsæi námsmats og því gera kröfur skýrar fyrir 

nemendum eins og gert er með notkun matskvarða mætti minnka kvíða þeirra. Þóra Björk 

Jónsdóttir (2013) segir einmitt heilann vinna betur þegar hann geri sér grein fyrir því til hvers 

sé ætlast og að ákveðin viðmið eins og birtast með matskvörðum geti minnkað streitu, aukið 

öryggi og þannig bætt námstækni nemenda. Þetta er að mínu mati mikilvægur punktur og 

vert að skoða þessi áhrif notkunar matskvarða nánar. Fram kemur í svörum nemenda minna 

að einhverjir upplifa minni kvíða þegar matskvarðar eru annars vegar og tel ég til mikils að 

vinna að finna og nota þær leiðir sem minnka kvíða nemenda.  

Mér virðist það ljóst að nemendasjálfstæði og færni til sjálfsmats aukist við notkun 

matskvarða. Nemendum er með kvörðunum afhent ákveðið vald yfir eigin námi og þjálfast 

að sama skapi í sjálfsmati sem eykur sjálfstæði þeirra og hæfni til að setja sér markmið út frá 

þeim stað sem þeir eru staddir á hverju sinni.  

Notkun matskvarða hefur einnig sætt ákveðinni gagnrýni en Cooper og Gargan (2009) 

komust meðal annars að þeirri niðurstöðu að kvarðarnir geti sett of stífan ramma utan um 

verkefni nemenda og þvingað þannig alla í sama formið. Það geti dregið úr sköpunargleði 

þeirra nemenda sem hugsa út fyrir rammann. Þessi gagnrýni kemur einnig fram í 

viðhorfskönnunum mínum og þykir mér mikilvægt að hafa hana í huga þegar unnið er með 

matskvarða. Með því að halda viðmiðum almennum eins og gert er í aðalnámskrá grunnskóla 

tel ég vel hægt að útbúa kvarða sem býður nemendum uppá að útfæra verkefni sín á 

fjölbreyttan hátt. Ef til vill má sýna nemendum betur fram á hvernig hægt er að nálgast 

hæfniviðmið á margvíslegan hátt til að hefta ekki sköpunargleði þeirra og leyfa þeim að 

upplifa frelsi í útfærslu verkefna sinna. Einnig væri áhugavert að prófa að leyfa nemendum 

að útbúa sína eigin kvarða út frá hæfniviðmiðum aðalnámskrár sem ættu þá sérstaklega við 

þeirra verkefni og væri sérsniðinn að því og þeim markmiðum sem nemendur settu sér með 

verkefninu.  
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Með því að láta nemendur gera sjálfsmat byggt á hæfni- og matsviðmiðum aðalnámskrár, 

taka þátt í að skipuleggja námið, taka þátt í að útbúa matskvarða, ígrunda vinnu sína og skila 

sjálfsmati að vinnu lokinni tel ég að unnið sé gegn flestum ókostum notkunar matskvarða 

sem komu fram hér að framan. Þar að auki tel ég að til að þess að notkun matskvarðanna 

geti í raun talist leiðsegjandi sé mikilvægt að skoða þá með nemendum í námsferlinu til að 

geta aðstoðað þau við að sjá leiðir til að bæta námið eða verkefnið. Matskvarðarnir sjálfir 

benda nemendum á hvar þeir eru staddir í náminu án þess endilega að útskýra hvernig þau 

bæta eða koma sér upp á næsta stig. Samtalið og endurgjöfin er því mikilvægur hluti af því 

að gera notkun matskvarðanna leiðsegjandi.  

Það virðist ljóst í mínum huga að matskvarðar nýtast nemendum misvel. Þeir nemendur 

sem allajafna sýna mikinn metnað í námi sínu og taka almennt virkan þátt, nýttu sér 

kvarðana betur í rannsókn minni og voru almennt jákvæðari í garð þeirra en þeir sem hafa 

sýnt minni metnað og áhuga á námi sínu. Hafa verður í huga að ef til vill hafa ekki allir 

nemendur sömu forsendur til að nýta sér námstæki eins og matskvarða og að huga þarf 

sérstaklega að þeim sem illa geta nýtt sér þessa viðbót. Fyrir kennara er ávallt mikilvægt að 

muna að nemendur eru ólíkir og hafa margvíslegar og mismunandi þarfir. Matskvarðar geta 

hentað stórum hluta nemenda vel eins og rannsókn mín virðist benda til en eins og með 

flestar kennslu- og námsmatsaðferðir þarf kennarinn alltaf að vera á tánum gagnvart því að 

ákveðnir nemendur gætu þurft aðlögun, einföldun, frekari leiðbeiningar eða aðstoð eða 

hreinlega aðra nálgun. Kennsla og aðferðir geta miðast að ákveðnum meðalhópi nemenda en 

ekki má gleymast að taka til greina þá nemendur sem ekki falla inn í þennan hóp. 
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6 Lokaorð 

Ég lít svo á að tungumálanám sé að mörgu leyti ólíkt öðru námi. Ólíkt t.d. stærðfræði þar sem 

öllum er ætlað að kunna ákveðin atriði eða sögu þar sem ákveðið lesefni liggur til grundvallar 

eru hæfniviðmið tungumála opin og auðvelt að túlka þau á þann hátt að hægt sé að nálgast 

námið og það efni sem notað er til kennslu og þjálfunar á mjög fjölbreyttan hátt. 

Leiðbeinandi kennsluhættir hafa sýnt sig að stuðla að auknu nemendasjálfstæði og betri 

námsárangri í öllum greinum en þar sem tungumálanám er sérstaklega einstaklingsbundið 

finnst mér mjög mikilvægt að leggja áherslu á þessa þætti þar. Það að nýta aðferðir 

leiðsagnarmats til að leiða nemandann áfram í tungumálanámi sínu frá þeim stað sem hann 

er staddur þykir mér mikilvægt og með notkun matskvarðanna finnst mér ég hafa fundið 

tæki til að gera einmitt það.  

Niðurstöður rannsóknarinnar og ígrundunar minnar á efninu benda til þessa að notkun 

matskvarða hafi marga kosti og styðja frekari notkun þeirra. Það er mín upplifun að 

matskvarðar nýtist kennaranum sérstaklega vel til að setja markmið með kennslunni og meta 

þau hæfniviðmið sem unnið hefur verið að með viðkomandi verkefnum. Niðurstöðurnar 

vekja mig þó að sama skapi til umhugsunar um sköpunarfrelsi nemenda, aukna virkni og 

bættan námsárangur sem ekki fékkst út úr vinnunni með matskvarða í þessari rannsókn. Ég 

tel þó að með áframhaldandi notkun kvarðanna við ákveðin verkefni og meiri útsetningu 

nemenda fyrir hæfniviðmiðunum sem unnið er að, náist fram meira nemendasjálfstæði, 

markmiðasetning verði enn skýrari og betri námsárangur náist.  

Í framhaldi af rannsókn minni og þeirri tilfinningu sem ég fékk á meðan á henni stóð að 

nemendur ættu auðveldara með að taka gagnrýni og nýta sér hana á uppbyggilegan hátt 

með notkun matskvarðanna, myndi mig langa að skoða þennan þátt frekar. Nemendur mínir 

eru farnir að biðja um endurgjöf og ég finn fyrir vilja þeirra til að láta leiðbeina sér sterkar en 

áður en gaman væri að skoða hvernig þeim líður í sambandi við endurgjafir í þessu samhengi 

miðað við áður en vinnan með matskvarðana hófst.  

Til að ýta undir leiðbeinandi gildi matskvarða myndi ég í framhaldinu vilja bjóða uppá 

endurskil á flestum verkefnum eftir endurgjöf eins og gert var í verkefni 5. Ég tel að með 

þessu geti ég mögulega ýtt undir metnað nemenda fyrir því að nýta sér matskvarðana betur 

fyrir fyrstu skil á verkefnum í framtíðinni. Þá mun ég leggja áherslu á að nýta aðrar aðferðir 

leiðsagnarmats meðfram notkun matskvarða svo sem sýnishorn, frekari munnlega og 

skriflega endurgjöf og fleira. Ég sé einnig fyrir mér að geta veitt endurgjöf á verkefni í 

rauntíma í gegnum Google Classroom en næsta frammistöðuverkefni sem ég hyggst leggja 

fyrir hópinn er lestur á bókinni The Wave eftir Todd Strasser og ritun dagbókar samhliða 
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lestrinum. Þar mun ég notast við matskvarða auk þess að veita nemendum skriflega og 

munnlega endurgjöf reglulega í gegnum vinnuna við dagbókarskrifin. 

Þrátt fyrir að mér sé það ljóst að ekki sé hægt að þvinga nemendur til að nýta sér þær 

aðferðir sem kennarar bjóða uppá hlýtur það að vera eftirsóknarvert að bjóða nemendum 

upp á leiðsögn og opna á þátttöku þeirra í því að skapa eigið nám. Þá er von mín sú að 

leiðsagnarmat og notkun matskvarða sérstaklega nýtist flestum nemendum mínum, auki 

sjálfstæði þeirra og skilning á hæfniviðmiðum og markmiðum námsins, auki gagnsæi, 

réttmæti og áreiðanleika námsmats á sama tíma og það styrkir mig í að setja fram skýr tengsl 

milli námsmats og kennslu og geri mig á endanum að betri kennara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

Heimildaskrá 

 

Andronic, R. (2010). A brief history of action research. Review of the Air Force Academy, (2), 

144-149. Sótt af https://search.proquest.com/docview/851792716?accountid=177961 

Black, P. og William, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom 

assessment. Phi Delta Kappan 80, NO. 2, 139-149. Sótt af https://www.rdc.udel.edu/wp-

content/uploads/2015/04/InsideBlackBox.pdf 

Bloom, B. S. (1969). Some theoretical issues relating to educational evaluation. Í R. W. Taylor 

(ritstjóri), Educational evaluation: New roles, new means: The 68th yearbook of the 

National Society for the Study of Evaluation, (part II) 68(2), 26–50. University of Chicago 

Press.  

Brown, H. D. (2007). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy - 

3rd ed. White Plains. 

Cooper, B.S. og Gargan, A. (2009). Rubrics in education old term, new meanings. Phi Delta 

Kappan; Bloomington 91(1), 54-55. Sótt af 

https://search.proquest.com/docview/218493117?pq-origsite=gscholar 

Dörnyei, Z., & Csizér, K. (1998). Ten commandments for motivating language learners: 

Results of an empirical study. Language Teaching Research 2(3), 203-229. 

doi:10.1191/136216898668159830. 

Erna Ingibjörg Pálsdóttir. (2011). Fjölbreyttar leiðir í námsmati: Að meta það sem við viljum 

að nemendur læri. IÐNÚ bókaútgáfa 

Evrópska tungumálamappan. (2006). Sótt af https://vefir.mms.is/pdf/elp_lower_disa_2.pdf 

Gielen, S., Dochy, F., Onghena, P., Struyven, K., & Smeets, S. (2011). Goals of peer 

assessment and their associated quality concepts. Studies in Higher Education, 36(6), 

719–735. doi.org/10.1080/03075071003759037 

Guskey, T. R. (1994). Making the grade: What benefits students?. Educational, School and 

Counseling Psychology Faculty Publications. Sótt af 

https://uknowledge.uky.edu/edp_facpub/13 

Hafþór Guðjónsson. (2011). Kennarinn sem rannsakandi. Ráðstefnurit Netlu - Menntakviku 

2011. Sótt af http://netla.hi.is/menntakvika2011/011.pdf 

Harlen, W. (2000). Teaching, learning and assessing science 5-12. Paul Chapman Publishing 

Ltd. 

Havnes, A., Smith, K. og Ludvigsen, K. (2012). Formative assessment and feedback: Making 

learning visible. Studies in Educational Evaluation 38(1), 21-27. 

doi.org/10.1016/j.stueduc.2012.04.001 

https://search.proquest.com/docview/851792716?accountid=177961
https://www.rdc.udel.edu/wp-content/uploads/2015/04/InsideBlackBox.pdf
https://www.rdc.udel.edu/wp-content/uploads/2015/04/InsideBlackBox.pdf
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Cooper,+Bruce+S/$N?accountid=135705
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Gargan,+Anne/$N?accountid=135705
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Phi+Delta+Kappan/$N/41842/DocView/218493117/fulltext/7BF777B141014D84PQ/1?accountid=135705
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Phi+Delta+Kappan/$N/41842/DocView/218493117/fulltext/7BF777B141014D84PQ/1?accountid=135705
file:///C:/Users/Rebekkaar/Desktop/Rebekka%20HÍ/M.ed/%2091(1)
https://search.proquest.com/docview/218493117?pq-origsite=gscholar
https://vefir.mms.is/pdf/elp_lower_disa_2.pdf
http://netla.hi.is/menntakvika2011/011.pdf
https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2012.04.001


 

77 

Hattie, J., og Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 

77(1), 81–112. doi.org/10.3102/003465430298487 

Holec, H. (1981). Autonomy and foreign language learning. Pergamon. (Fyrst gefin út 1979), 

Strasbourg: Council of Europe)  

Kingston, N. og Nash, B. (2011). Formative assessment: A meta-analysis and a call for 

research. Educational Measurement: Issues and Practice Winter 30(4), 28–37. 

doi/pdf/10.1111/j.1745-3992.2011.00220.x 

Kvale, S. (1989). To validate is to question. Í S. Kvale (ritstjóri), Issues of validity in qualitative 

research (bls. 73-91). Lundur: Studentlitterature. 

Lewin, K. (1951). Field theory in social science: Selected theoretical papers (edited by dorwin 

cartwright.). 

Little, D. (2005). The common european framwork and the european language portfolio: 

Involving learners and their judgements in the assessment process. Language Testing 

22(3), 321-336. doi.org/10.1191/0265532205lt311oa 

Lög um grunnskóla, nr. 53/1974 

McNiff, J. (2011). Action research for professional development: Concise advice for new and 

experienced action researchers. September Books 

Menntamálaráðuneytið (1979). Aðalnámskrá grunnskóla: Um námsmat. (Bæklingur nr. 29). 

Höfundur  

Menntamálaráðuneytið (1989). Aðalnámskrá grunnskóla: Námsmat. Höfundur 

Menntamálaráðuneytið (1999a). Aðalnámskrá grunnskóla: Námsmat. Höfundur 

Menntamálaráðuneytið (1999b). Aðalnámskrá grunnskóla: Námsmat. Höfundur 

Menntamálaráðuneytið (2006). Aðalnámskrá grunnskóla: Námsmat. Höfundur 

Menntamálaráðuneytið (2007). Aðalnámskrá grunnskóla: Námsmat. Höfundur 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 

2011: Greinasvið 2013. Höfundur. 

O'Malley, J., & Pierce, L. V. (1996). Authentic assessment for English language learners: 

Practical approaches for teachers. Addisson-Wesley Pub. Co. 

Ólafur J. Proppé (1999). Þróun samræmdra prófa í íslenskum skólum frá 1880 til 1977. Í Helgi 

Skúli Kjartansson, Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Kristín Indriðadóttir, Ólafur J. Proppé 

(ritstjórar). Steinar í vörðu: Til heiðurs Þuríði J. Kristjánsdóttur sjötugri (bls. 61–90). 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.  

Pandero E. og Johnson, A. (2013). The use of scoring rubrics for formative assessment 

purposes revisited: A review. Educational Research Review (9), 129-144. Sótt af 

https://ac.els-cdn.com/S1747938X13000109/1-s2.0-S1747938X13000109-

main.pdf?_tid=b8e908c0-dc13-47c9-b751-

190771f59166&acdnat=1541337198_3f88d7325752674e53109ff451a947af 

https://doi.org/10.3102/003465430298487
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1745-3992.2011.00220.x
https://doi.org/10.1191%2F0265532205lt311oa
https://ac.els-cdn.com/S1747938X13000109/1-s2.0-S1747938X13000109-main.pdf?_tid=b8e908c0-dc13-47c9-b751-190771f59166&acdnat=1541337198_3f88d7325752674e53109ff451a947af
https://ac.els-cdn.com/S1747938X13000109/1-s2.0-S1747938X13000109-main.pdf?_tid=b8e908c0-dc13-47c9-b751-190771f59166&acdnat=1541337198_3f88d7325752674e53109ff451a947af
https://ac.els-cdn.com/S1747938X13000109/1-s2.0-S1747938X13000109-main.pdf?_tid=b8e908c0-dc13-47c9-b751-190771f59166&acdnat=1541337198_3f88d7325752674e53109ff451a947af


78 

Rúnar Sigþórsson (2006). Að þekkja matinn frá moðinu: Um gagn og ógagn af samræmdum 

lokaprófum í grunnskóla. Glæður, 16, 4–11.  

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013). Réttmæti og áreiðanleiki í 

megindlegum og eigindlegum rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í 

aðferðafræði rannsókna (bls. 211-227). Háskólinn á Akureyri. 

Tyler, R. W., Gagné, R. M., & Scriven, M. (1967). Perspectives of curriculum evaluation (Vol. 

1). Rand McNally. 

Western and Northern Canadian protocol. (2006). Rethinking classroom assessment with 

purpose in mind. Sótt af https://www.edu.gov.mb.ca/k12/assess/wncp/full_doc.pdf 

Þóra Björk Jónsdóttir. (2013). Námsmat með áherslu á leiðsagnarmat. Eigin útgáfa. 

 

 

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/assess/wncp/full_doc.pdf


 

79 

Viðauki A: Sjálfsmatsrammi Evrópsku tungumálamöppunnar 
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Viðauki Á: Leyfisbréf 

 

 

LEYFI FYRIR NOTKUN UPPLÝSINGA VEGNA 
STARFENDARANNSÓKNAR OG MEISTARARITGERÐAR 

  

 

Ég undirrituð/undirritaður gef Rebekku Árnadóttur hér með leyfi til að nýta þær 
upplýsingar, sem safnast við kennslu og tengjast mínu barni, í meistararitgerð sinni. 
Hér er átt við efni sem tengist námsmati, viðhorfskönnunum, samtölum og fleiru sem 
Rebekka safnar í tengslum við meistararitgerð byggða á starfendarannsókn sem hún 
hefur kynnt mér og fjallar um innleiðingu matskvarða í enskukennslu. 

  

  

 

 

______________________________________________________ 

Nafn og dagsetning 
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Viðauki B: Viðhorfskönnun verkefni 1 og 2 

 

1.  Notaðist þú við matskvarðann þegar þú undirbjóst eða skipulagðir vinnu við Kanada 

kynninguna? 

 Já 

 Nei 

  

2. Notaðist þú við matskvarðann á meðan á vinnu við Kanada kynninguna stóð? 

 Já 

 Nei 

  

3. Notaðist þú við matskvarðann þegar þú undirbjóst eða skipulagðir vinnu við Puppet 

Pals verkefnið? 

 

 Já 

 Nei 

  

4. Notaðist þú við matskvarðann á meðan á vinnu við Puppet pals verkefnið stóð? 

 

 Já 

 Nei  

  

5. Heldur þú að notkun matskvarðans hjálpi þér við vinnu annarra verkefna í framtíðinni? 

  
 Já 
 Nei 

  

6. Getur þú sagt mér hvað þér fannst um notkun matskvarðans (jákvætt og/eða 

neikvætt) og hvers vegna? 

  

7. Hefðir þú unnið verkefnið eitthvað öðruvísi ef þú hefðir ekki þurft að styðjast við 

matskvarðann?Hvernig? Hversvegna? 



82 

Viðauki D: Viðhorfskönnun verkefni 3 

 

1. Nýttirðu matskvarðann á meðan á undibúningi stóð? 

 Já 

 Nei 

2. Fannst þér það gagnast þér að hafa matskvarðann á undirbúningstímanum? 

 Nei 

 Já 

3. Ef svo er, á hvaða hátt fannst þér hann nýtast? 

4. Fannst þér skipta máli að taka þátt í að setja markmið fyrir verkefnið (ákveða hvað væri 

mikilvægt að meta)? 

 Alls ekki mikilvæg 

 Frekar mikilvægt 

 Mjög mikilvægt 

5. Var eitthvað í verkefninu sem þér finnst að hefði ekki átt að vera metið? Ef já, hvað? 

6. Var eitthvað við verkefnið sem þér fannst að ætti að vera metið en var það ekki? ef já, 

hvað?  

7. Finnst þér kennaramatið og jafningjamatið endurspegla hvernig þér gekk í verkefninu? 

Vera sanngjarnt? 

 Mjög sanngjarnt 

 Frekar sanngjarnt 

 Ekki sanngjarnt 

7. Er eitthvað í sambandi við matið sem þér fannst ósanngjarnt eða ekki skýrt? Hvað? 

8. Finnst þér þú hafa skýra mynd af því hvað þú getur gert til að bæta þig í næsta 

frásagnarverkefni? 

 Mjög skýra mynd 

 Nokkuð skýra mynd 

 Ekki nógu skýra mynd 

 Alls ekki skýra mynd 

9. Hvaða skoðun hefurðu á notkun matskvarða við verkefnavinnu og námsmat? 
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Viðauki Ð: Viðhorfskönnun verkefni 5 

 

1. Notaðist þú við matskvarðann þegar þú vannst að ritun skotgrafarbréfsins? 

 Já 

 Nei 
  
2. Hvernig fannst þér litakóðun matskvarðans og yfirferðarinnar (leiðsagnarmatsins) virka fyrir þig? 

  
3. Fannst þér þú ná þeim markmiðum sem þú settir þér í upphafi verkefnis? 

  

 Já 

 Nei 
  
4. Heldur þú að notkun matskvarðans hjálpi þér við vinnu annarra verkefna í framtíðinni? 

  

 Já 

 Nei 
  
5. Ef svo er, á hvaða hátt heldurðu að hann nýtist? 

  
6. Getur þú sagt mér hvað þér fannst um notkun matskvarða sem leiðbeinandi námsmat (jákvætt og/eða 
neikvætt) og hvers vegna? 

  
7. Finnst þér þú fá skýr skilaboð um það hvað þú getur bætt með notkun matskvarða? 

  

 Já, mjög skýr. Mér finnst ég vita hvað ég þarf að bæta eða að hverju ég þarf að stefna 

 Já, frekar skýr 

 Hlutlaus 

 Nei, mér finnst ég ekki vita hvað ég þarf að laga 
  
8. Finnst þér matskvarðarnir hafa áhrif á það hvort þú skilur tilgang verkefna? Hvað er verið að þjálfa og 
hversvegna? 

  

 Nei, ég sé ekki tilganginn 

 Hlutlaus 

 Já mér finnst ég skilja betur hvað við erum að gera 

 Já mér finnst mjög skýrt að hverju er verið að stefna með verkefnunum  
 

9. Hugmyndin með notkun matskvarðanna er að einfalda námsmat og setja markmið verkefna skýrt fram í 
upphafi verkefnis auk þess að kynna nemendum þau hæfniviðmið sem sett eru fram í aðalnámskrá grunnskóla. 
Hér máttu skrifa hvað þér finnst um þessa tegund námsmats, hvort þér finnst það sanngjarnt, skýrt, 
leiðbeinandi eða ekki o.s.frv.  

 

10. Hvernig fannst þér ganga að fylla út sjálfsmatskvarðann? Finnst þér vinnan með matskvarðana hafa breytt 
því hvernig þú sérð eða metur stöðu þína í náminu? 
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Viðauki E: Rýnihópsviðtalsrammi 

 

1. Getiði sagt mér aðeins frá því hvernig þið upplifið vinnuna með 
matskvarðana? 

2.  Finnst ykkur þeir hafa áhrif á það hvernig þið vinnið verkefnin? 

3.  Hvernig notið þið kvarðana? Skoðið þið þá einhverntímann? 

4.   Setjið þið ykkur markmið í upphafi verkefna í tengslum við kvarðann? 

5.  Finnst ykkur skýrt hvað verið er að meta hverju sinni? 

6. Hefur ykkur fundist námsmatið sem þið fáið í gegnum matskvarðana vera 
skýrt, Þ.e. skiljiði hversvegna þið fáið þá einkunn sem þið fáið og hvað þarf að 
bæta? 

7.  Finnst ykkur að við eigum að halda áfram að nota matskvarða? Hvers vegna? 
Hvers vegna ekki? 
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Viðauki É: Tölvupóstur til foreldra 

 

  

Sælir kæru foreldrar 10. bekkinga 

Fyrir ykkur sem ekki þekkið mig er heiti ég Rebekka Árnadóttir og sé um enskukennslu í 
unglingadeild xxxxxxxxxxxxx. Samhliða kennslunni er ég nú að ljúka meistaranámi til 
faggreinakennara á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Ég hef síðustu tvo vetur unnið að innleiðingu leiðsagnarmats í ensku og stuðst mikið við 
svokallaða matskvarða með það í huga að gera markmið verkefna skýrari fyrir nemendum og 
námsmat gagnsærra.  

Nú er ég að vinna að lokaverkefni mínu og er að gera svokallaða starfendarannsókn á þessari 
innleiðingu. Til þess að ég geti nýtt þær upplýsingar sem ég hef sankað að mér svo sem 
athugasemdir nemenda, námsmat, viðhorfskannanir og fleira þarf ég nú samkvæmt nýjum 
persónuverndarlögum ykkar leyfi.  

Allar upplýsingar sem ég hef safnað og nota í verkefninu eru að sjálfsögðu nafnlausar og 
engin bein tenging er við námsmat einstakra nemenda eða annað persónurekjanlegt efni. 

 

Þar sem foreldraviðtöl eru í næstu viku myndi henta vel ef þið gætuð skrifað undir slíkt leyfi 
fyrir mig þá. Að sjálfsögðu er ykkur frjálst að gera það ekki og mun ég þá passa að ekkert efni 
sem tengist ykkar barni rati í ritgerðina. 
  
Með von um góðar undirtektir. 
  
Bestu kveðjur, 
Rebekka Árnadóttir 
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Viðauki F: Matskvarði fyrir verkefni 1 

 

A B C D 

Getur sagt á skýran og 
skipulegan hátt frá 
viðfangsefni í námi án þess að 
lesa af blaði. Texti greinilega 
eigin orð nemenda.  

 

Getur sagt á nokkuð skýran 
og skipulega hátt frá 
viðfangsefni í námi, nokkuð 
upplesið eða ekki notað 
eigin orð.  

Vantar uppá að nemandi 
geti á skýran og skipulegan 
hátt sagt frá viðfangsefni í 
námi. Að mestu upplesið og 
texti augljóslega tekinn af 
netinu.  

Markmiðum 
C ekki náð 

Hefur vald á skýrum 
framburði svo að ekki valdi 
misskilningi  

 

Hefur nokkuð gott vald á 
framburði svo ekki valdi 
misskilningi 

Hefur sæmilegt vald á 
framburði, gæti valdið 
einhverjum misskilningi 

Markmiðum 
C ekki náð 

Mynd vel unnin, hljóð skýrt og 
myndefni gott. 
Umfjöllunarefni mjög 
áhugavert og fræðandi.  

Mynd nokkuð vel unnin. 
Hljóð að mestu skýrt og 
myndefni ágætt. 
Umfjöllunarefni nokkuð 
áhugavert og fræðandi. 

Mynd sæmilega unnin. 
Vantar uppá skýrleika og 
myndefni. Umfjöllunarefni 
ekki nógu fræðandi og 
áhugavert.  

Markmiðum 
C ekki náð 

Samvinna gekk vel og tekið 
var tillit til allra sjónarmiða. 
Allir meðlimir skiluðu góðri 
vinnu og áttu skýran þátt í 
verkefninu. Allir nemendur 
fluttu einhvern texta.  

 

Samvinna gekk nokkuð vel. 
Flestir meðlimir skiluðu 
góðri vinnu og tóku þátt í 
verkefninu. Allir nemendur 
fluttu texta en sumir mjög 
lítinn.  

Samvinna gekk sæmilega. 
Einhverjir meðlimir hefðu 
getað skilað meiri vinnu og 
tekið betur þátt. Ekki allir 
nemendur fluttu texta í 
myndbandinu. 

Markmiðum 
C  
Ekki náð 
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Viðauki G: Matskvarði fyrir verkefni 2 

 

  A B C D 

Frásögn Nemandi getur beitt 
tungumálinu af nákvæmni 
hvað varðar málnotkun, 
framburð, áherslur, 
hrynjandi og orðaval. 

Nemandi getur beitt 
tungumálinu nokkuð vel hvað 
varðar málnotkun, framburð, 
áherslur, hrynjandi og orðaval. 

Nemandi getur beitt 
tungumálinu sæmilega 
hvað varðar málnotkun, 
framburð, áherslur, 
hrynjandi og orðaval. 

Mark- 
miðum 
C ekki 
náð 

Frásögn Leikrit vel æft og flutt. 
Texti og söguþráður skýr.  
Texti virðist ekki upplesinn. 

Leikrit nokkuð vel æft og flutt. 
Texti og söguþráður að mestu 
skýr. 
Texti virðist mikið upplesinn. 

Leikrit sæmilega æft og 
flutt. Texti og söguþráður 
ekki nógu skýr. 
Texti virðist að mestu 
upplesinn. 

Mark- 
miðum 
C ekki 
náð 

Ritun Handrit vel skrifað á 
hnökralitlu máli. Góð tök á 
orðaforða og meginreglum 
málnotkunar, tengiorð við 
hæfi. 

Handrit ágætlega skrifað. 
Nokkuð góð tök á orðaforða og 
meginreglum málnotkunar. 

Handrit sæmilega 
skrifað. Tök á orðaforða 
og meginreglum 
málnotkunar sæmileg. 

Mark- 
miðum 
C ekki 
náð 

Ritun Nemendi getur leikið sér 
með málið og láta 
sköpunargáfuna og 
ímyndunaraflið njóta sín. 
Saga skemmtileg og 
viðfangsefni áhugavert. 

Nemandi getur leikið sér að 
einhverju leiti með málið og 
látið sköpunargáfuna og 
ímyndunaraflið njóta sín að 
einhverju leiti. Sagan nokkuð 
skemmtileg og viðfangsefni 
sæmilega áhugavert. 

Nemandi getur lítið leikið 
sér með málið og 
sköpunargáfa og 
ímyndunarafl fær ekki 
mikið að njóta sín. Sagan 
óspennandi eða 
óáhugaverð. 

Mark- 
miðum 
C 

Ekki náð 

Námshæfni Nemandi getur unnið vel 
með öðrum, tekið tillit til 
sjónarmiða annarra. 
Hópastarf gekk vel 

Nemandi getur unnið nokkuð 
vel með öðrum, tekið að mestu 
leyti tillit til sjónarmiða annarra. 
Hópastarf gekk ágætlega 

Nemandi getur unnið 
sæmilega með öðrum. 
Hópastarf gekk 
sæmilega. 

Mark- 
miðum 
C ekki 
náð 

Námshæfni Nemandi getur beitt á 
raunsæjan hátt sjálfsmati 
og jafningjamati og gefið 
sanngjarna endurgjöf 

Nemandi getur beitt á nokkuð 
raunsæjan hátt sjálfsmati og 
jafningjamati og gefið nokkuð 
sanngjarna endurgjöf 

Nemandi getur beitt á 
sæmilegan hátt 
sjálfsmati og 
jafningjamati og 
endurgjöf gæti verið 
sanngjarnari 

Mark- 
miðum 
C ekki 
náð 
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Viðauki H: Hugtakalisti fyrir verkefni 3 

 

Conformity 

Alienated 

Subculture 

Attributes 

Portrayal 
Coming of age 

Experience 

Empathy 

Coming of age 

Sympathy 

Prejudice 

Internal conflict 

Identity 

Perception 

Influence 

Encourage 

Values 

peers 
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Viðauki I: Matskvarði fyrir verkefni 3 

  

  A B C D 

Frásögn Getur sagt á skýran og 

skipulegan hátt frá 

viðfangsefni (hugtaki) í 

námi án þess að lesa af 

blaði. Texti greinilega 

eigin orð nemenda. 

Getur sagt á nokkuð 

skýran og skipulega 

hátt frá viðfangsefni í 

námi, nokkuð 

upplesið eða ekki 

notað eigin orð. 

Vantar uppá að nemandi 

geti á skýran og 

skipulegan hátt sagt frá 

viðfangsefni í námi. Að 

mestu upplesið og texti 

augljóslega tekinn af 

netinu. 

Mark- 

miðum C 

ekki náð 

Frásögn Hefur vald á skýrum 

framburði svo að ekki 

valdi misskilningi. Ber 

orð rétt fram. 

Hefur nokkuð gott 

vald á framburði svo 

ekki valdi 

misskilningi. Ber orð 

nokkuð rétt fram. 

Hefur sæmilegt vald á 

framburði, gæti valdið 

einhverjum misskilningi. 

Ber sum orð ekki rétt 

fram. 

Mark- 

miðum C 

ekki náð 

Frásögn Líkamsstaða og talandi 

mjög góð. Talar hátt og 

skýrt án hikorða. 

Líkamsstaða og 

talandi ágæt. Talar 

nokkuð skýrt og notar 

lítið af hikorðum. 

Líkamsstaða og talandi 

sæmileg. Mætti tala 

hærra eða skýrar. Notar 

hikorð töluvert. 

Mark- 

miðum C 

ekki náð 

Frásögn Mjög gott samband við 

áheyrendur. Talar út í 

sal en les ekki upp af 

blaði. 

Nokkuð gott 

samband við 

áheyrendur. Lítur upp 

öðru hverju. 

Sæmilegt samband við 

áheyrendur. Lítur sjaldan 

upp. 

Mark- 

miðum C 

Ekki náð 

Námhæfni Vann sjálfstætt og sýndi 

ábyrgð á eigin námi 

Vann nokkuð 

sjálfstætt og sýndi 

nokkra ábyrgð á eigin 

námi 

Vann ekki nógu sjálfstætt 

og sýndi litla ábyrgð á 

eigin námi 

Markmiðum 

C ekki náð 

Námshæfni Beitir á raunsæjan hátt 

sjálfsmati og 

jafningjamati og veitt 

sanngjarna endurgjöf 

Beitir á nokkuð 

raunsæjan hátt 

sjálfsmati og 

jafningamati og veitir 

nokkuð sanngjarna 

endurgjöf 

Beitir á óraunsæjan hátt 

sjálfsmati og 

jafningjamati og veitir 

ekki nógu sanngjarna 

endurgjöf 

Markmiðum 

C ekki náð 
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Viðauki Í: Matskvarði fyrir verkefni 4 

 
 

A B C D 

Frásögn Getur sagt á skýran og 

skipulegan hátt frá 

viðfangsefni (hugtaki) í 

námi án þess að lesa af 

blaði. Texti greinilega 

eigin orð nemenda. 

Getur sagt á nokkuð 

skýran og skipulega hátt 

frá viðfangsefni í námi, 

nokkuð upplesið eða ekki 

notað eigin orð. 

Vantar uppá að nemandi 

geti á skýran og 

skipulegan hátt sagt frá 

viðfangsefni í námi. Að 

mestu upplesið og texti 

augljóslega tekinn af 

netinu. 

Mark- 

miðum 

C ekki 

náð 

Frásögn Hefur vald á skýrum 

framburði svo að ekki 

valdi misskilningi. Ber 

orð rétt fram. 

Hefur nokkuð gott vald á 

framburði svo ekki valdi 

misskilningi. Ber orð 

nokkuð rétt fram. 

Hefur sæmilegt vald á 

framburði, gæti valdið 

einhverjum misskilningi. 

Ber sum orð ekki rétt 

fram. 

Mark- 

miðum 

C ekki 

náð 

Frásögn Líkamsstaða og talandi 

mjög góð. Talar hátt og 

skýrt án hikorða. 

Líkamsstaða og talandi 

ágæt. Talar nokkuð skýrt 

og notar lítið af 

hikorðum. 

Líkamsstaða og talandi 

sæmileg. Mætti tala 

hærra eða skýrar. Notar 

hikorð töluvert. 

Mark- 

miðum 

C ekki 

náð 

Frásögn Mjög gott samband við 

áheyrendur. Talar út í 

sal en les ekki upp af 

blaði. 

Nokkuð gott samband við 

áheyrendur. Lítur upp 

öðru hverju. 

Sæmilegt samband við 

áheyrendur. Lítur sjaldan 

upp. 

Mark- 

miðum 

C ekki 

náð 

Ritun Hefur mjög góð tök á 

orðaforða. Notar orð á 

réttan hátt 

Hefur góð tök á 

orðaforða. Notar orð að 

mestu á réttan hátt 

Hefur sæmileg tök á 

orðaforða. Eitthvað um 

að orð séu ekki notuð á 

réttan hátt eða röng orð 

notuð.  

Mark- 

miðum 

C ekki 

náð 

Ritun Hefur mjög góð tök á 

reglum málnotkunar. 

Orðaröð og 

uppbyggingu setninga 

Hefur góð tök á reglum 

málnotkunar. Orðaröð og 

uppbygging setninga að 

mestu rétt. 

Hefur sæmileg tök á 

reglum málnotkunar. 

Orðaröð og uppbyggingu 

ábótavant. 

Mark- 

miðum 

C ekki 

náð 

Ritun Hefur mjög góoð tök á 

stafsetningu. Stafar orð 

rétt.  

Hefur góð tök á 

stafsetningu. Stafar orð 

að mestu rétt 

Hefur sæmileg tök á 

stafsetningu. Starar 

þónokkur orð vitlaust.  

Mark- 

miðum 
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C ekki 

náð 

Uppsetning 

og útlit 

Notar myndir og setur 

texta upp á 

áhugaverðan og skýran 

hátt. 

Notar myndir og setur 

texta nokkuð vel upp.  

Notar ekki myndir 

og/eða setur texta 

sæmilega upp. 

Mark- 

miðum 

C ekki 

náð 

Námshæfni Beitir á raunsæjan hátt 

sjálfsmati og 

jafningjamati og veitt 

sanngjarna endurgjöf 

Beitir á nokkuð 

raunsæjan hátt sjálfsmati 

og jafningamati og veitir 

nokkuð sanngjarna 

endurgjöf 

Beitir á óraunsæjan hátt 

sjálfsmati og 

jafningjamati og veitir 

ekki nógu sanngjarna 

endurgjöf 

Mark- 

miðum 

C ekki 

náð 

Námshæfni Vann sjálfstætt og sýndi 

ábyrgð á eigin námi. 

Nýtti tímann vel og var 

tilbúin/nn með verkefið 

á réttum tíma 

Vann nokkuð sjálfstætt 

og sýndi nokkra ábyrgð á 

eigin námi. Nýtti tímann 

nokkuð vel og var tilbúinn 

með vekrkefnið. Hefði 

þurft meiri undirbúning 

Vann ekki nógu sjálfstætt 

og sýndi litla ábyrgð á 

eigin námi. Var ekki með 

verkefnið alveg tilbúið 

eða kynningu 

undirbúna.  

Mark- 

miðum 

C ekki 

náð 



92 

Viðauki J: Matskvarði fyrir verkefni 5 

  

  A B C D 

Ritun Hefur mjög góð tök á 
orðaforða. Notar orð 
á réttan hátt 

Hefur góð tök á 
orðaforða. Notar orð að 
mestu á réttan hátt 

Hefur sæmileg tök á 
orðaforða. Eitthvað 
um að orð séu ekki 
notuð á réttan hátt 
eða röng orð notuð.  

Mark- 
miðum C 
ekki náð 

Ritun Hefur mjög góð tök á 
reglum málnotkunar. 
Orðaröð og 
uppbyggingu 
setninga 

Hefur góð tök á reglum 
málnotkunar. Orðaröð 
og uppbygging setninga 
að mestu rétt. 

Hefur sæmileg tök á 
reglum 
málnotkunar. 
Orðaröð og 
uppbyggingu 
ábótavant. 

Mark- 
miðum C 
ekki náð 

Ritun Hefur mjög góð tök á 
stafsetningu. Stafar 
orð rétt.  

Hefur góð tök á 
stafsetningu. Stafar orð 
að mestu rétt 

Hefur sæmileg tök á 
stafsetningu. Starar 
þónokkur orð 
vitlaust.  

Mark- 
miðum C 
ekki náð 

Ritun Uppbygging mjög 
góð. Dagsetning, 
ávarp, meginmál 
kveðja 

Uppbygging nokkuð 
góð. Vantar eitthvað af 
eftirfarandi: dagsetning, 
ávarp, meginmál, kveðja 

Vantar upp á 
uppbyggingu. 
Vantar dagsetning. 
Ávarp, meginmál, 
kveðju. 

Mark- 
miðum C 
ekki náð 

Ritun Texti eigin orð 
nemanda 

Texti að mestu eigin orð 
nemanda 

Texti að einhverju 
leyti tekinn upp af 
netinu. 

Mark- 
miðum C 
ekki náð 

Ritun Efni endurspeglar það 
sem hlustað hefur 
verið á og lesið. 
Sögulegt samhengi 
gott. 

Efni endurspeglar að 
mestu það sem hlustað 
hefur verið á og lesið. 
Sögulegt samhengi 
nokkuð gott. 

Vantar uppá 
sögulegt samhengi 
efnis út frá því sem 
hefur verið lesið og 
hlustað á. 

 

Ritun Nemendi getur leikið 
sér með málið og láta 
sköpunargáfuna og 
ímyndunaraflið njóta 
sín.  

 

Nemandi getur leikið sér 
að einhverju leiti með 
málið og látið 
sköpunargáfuna og 
ímyndunaraflið njóta sín 
að einhverju leiti.  

Nemandi getur lítið 
leikið sér með málið 
og sköpunargáfa og 
ímyndunarafl fær 
ekki mikið að njóta 
sín.  

Mark- 
miðum C 
ekki náð 

 

Náms-
hæfni 

Sjálfstæði, ábyrgð, 
skilað á réttum tíma 

  Sjálfstæði og 
ábyrgð, skilað seint 

Uppkasti 
ekki 
skilað 
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