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NÁMSMAT Í GRUNNSKÓLA
9.1

9

Markmið með námsmati í grunnskóla

Mat á hæfni og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi, órjúfanlegur
frá námi og kennslu. Megintilgangur námsmats er að leiðbeina nemendum um
námið og hvernig þeir geti náð markmiðum þess. Með námsmati er fylgst með því
hvernig nemendum tekst að ná almennum hæfniviðmiðum aðalnámskrár, stuðlað að
námshvatningu, nemendur örvaðir til framfara og metið hverjir þurfa á sérstakri aðstoð
að halda.
Námsmat á einnig að veita nemendum og foreldrum þeirra, kennurum, viðtökuskólum
og skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi nemenda, hæfni þeirra, vinnubrögð og
framfarir, sem m.a. má hafa að leiðarljósi við frekari skipulagningu náms.

9.2

Námsmat í skólanámskrá og starfsáætlun skóla

Gera skal grein fyrir námsmatsviðmiðum og matskvarða í skólanámskrá þannig að
nemendum, foreldrum og öllum starfsmönnum skóla sé ljóst hvaða kröfur eru gerðar og
hvernig skólinn hyggst meta hvernig þær eru uppfylltar. Þeir sem í hlut eiga; nemendur,
foreldrar, kennarar og annað starfsfólk skóla, þurfa allir að geta skilið niðurstöður
námsmats á svipaðan hátt. Það er forsenda þess að unnt sé að nýta upplýsingarnar til að
bæta nám og kennslu.
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9.3

Fjölbreyttar matsaðferðir

Markmið skólastarfs eru margvísleg og hægt að fara ýmsar leiðir til að ná þeim og því
verða matsaðferðir að vera fjölbreyttar. Þær verða að hæfa hæfniviðmiðum, endurspegla
áherslur í kennslu og taka mið af nemendahópnum. Námsmat á að vera áreiðanlegt,
óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt gagnvart nemendum. Það þýðir að meta þarf alla
þætti námsins, þekkingu, leikni og hæfni með hliðsjón af hæfniviðmiðum í aðalnámskrá.

9.4

Viðmið um námsmat í grunnskóla

Í námsmati í grunnskóla skal leggja mat á hæfni nemenda innan hvers námssviðs og á
það við jafnt í bóklegu námi, verk- og listnámi. Í köflum um námsgreinar eða námssvið
í aðalnámskrá verða útfærð viðmið um mat á viðkomandi námssviði. Einnig skal innan
hvers námssviðs leggja mat á hæfni nemenda sem byggist á grunnþáttum í menntun og
áhersluþáttum grunnskólalaga. Slík hæfni er nefnd lykilhæfni við námsmat í lok grunnskóla.
Viðmið um mat á lykilhæfni í grunnskóla eru sett fram í fimm liðum sem eru sameiginlegir
öllum námssviðum:
•

Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega,
skriflega og á annan hátt. Hæfni til að miðla þekkingu og leikni sinni og flytja mál
sitt skýrt og áheyrilega og taka þátt í samræðum og rökræðum.

•

Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu. Hæfni nemenda til að
nota þekkingu og leikni, draga ályktanir, áræðni til að leita nýrra lausna og beita
gagnrýninni hugsun og röksemdafærslu.

•

Hæfni nemenda til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn.

•

Hæfni nemenda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun
og nýta upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt.

•

Hæfni nemenda til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja mat á eigin vinnubrögð
og frammistöðu.

Vissa þætti í menntun í grunnskóla er erfitt að meta. Dæmi um slíka þætti eru siðgæði
og siðferðileg viðhorf, jafnrétti, lýðræði, mannréttindi, borgaravitund, sjálfbærni og
heilbrigði. Skólar skulu sjálfir móta leiðir til að meta slíka þætti en sjálfsmat nemenda,
jafningjamat, foreldramat og mat á skólabrag geta hentað sem hluti af innra mati skóla.
Hafa verður hugfast að sum markmið eru þess eðlis að ekki kemur fram fyrr en síðar á
lífsleiðinni hvort þeim var náð eða ekki.
Innan hvers námssviðs er sérstakur matskvarði skilgreindur í fjórum flokkum, A−D. Með
honum er annars vegar lagt mat á hvernig nemendum gengur að ná hæfniviðmiðum hvers
námssviðs og hins vegar lykilhæfni nemenda sem lýst er hér að framan. Matskvarðann
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ber að nota við brautskráningu nemenda úr grunnskóla. Einnig má nota hann við lok
4. og 7. bekkjar og almennt í námsmati. Kvarðann má laga að þörfum skólans og
aðstæðum hverju sinni.
Kvarði

Námssvið

Lykilhæfni

A

Framúrskarandi hæfni og frammistaða
í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum
námsgreinar eða námssviðs.

Framúrskarandi hæfni með hliðsjón af
viðmiðum um lykilhæfni.

B

Góð hæfni og frammistaða í námi með
hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar
eða námssviðs.

Góð hæfni með hliðsjón af viðmiðum um
lykilhæfni.

C

Sæmileg hæfni og frammistaða í
námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum
námsgreinar eða námssviðs.

Sæmileg hæfni með hliðsjón af viðmiðum
um lykilhæfni.

D

Hæfni og frammistöðu í námi ábótavant
með hliðsjón af hæfniviðmiðum
námsgreinar eða námssviðs.

Hæfni með hliðsjón af viðmiðum um
lykilhæfni ábótavant.

Við lok grunnskóla skal nemandi fá skírteini er votti að hann hafi lokið námi í grunnskóla.
Í skírteini skal skrá vitnisburð nemanda í öllu því námi sem hann stundaði á lokaári í
grunnskóla en æskilegt er að hafa til hliðsjónar nám í 8.–10. bekk. Skrá skal tvískiptan
vitnisburð samanber matskvarðann hér að framan. Á vitnisburðarskírteini skal einnig
koma fram hvaða viðmið eru lögð til grundvallar. Til þess að upplýsingar um námsmat
séu trúverðugar, réttlátar og heiðarlegar og byggi upp raunhæft sjálfsmat nemenda
verður að hafa tvennt í huga. Annars vegar þann nemanda sem í hlut á þegar lagt er
mat á framfarir hans, ástundun og árangur miðað við eigin forsendur og hins vegar
samanburð við aðra, t.d. jafnaldra.

9.5

Tengsl við hæfniþrep í framhaldsskóla

Námi í framhaldsskóla er skipað á fjögur hæfniþrep sem skarast annars vegar við
grunnskólastig og hins vegar við háskólastig. Þrepin lýsa stigvaxandi kröfu um þekkingu,
leikni og hæfni nemenda. Mikilvægt er að nemandi hefji nám á því þrepi í framhaldsskóla
sem hentar honum best. Sameiginleg viðmið í námsmati við lok grunnskóla og
samræmdur matskvarði á að stuðla að því. Nemendur hefja nám í framhaldsskóla
ýmist á 1. eða 2. þrepi samkvæmt nánari útfærslu í aðalnámskrá framhaldsskóla og
skólanámskrá viðkomandi skóla. Mat á því hvaða þrep hentar best hverjum og einum er
í höndum viðkomandi framhaldsskóla í samráði við nemendur og foreldra og er útfært
nánar í almennum hluta aðalnámskrár framhaldsskóla. Ávallt er um einstaklingsmiðað
mat að ræða. Grunnskólinn er ábyrgur fyrir því að um réttmætt og áreiðanlegt mat sé
að ræða og að veita nemendum, foreldrum og framhaldsskólum sem besta leiðsögn um
nám í framhaldsskóla.
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9.6

Námsmat þarf að fara fram jafnt og þétt
á námstímanum

Kennarar þurfa að hjálpa nemendum til raunhæfs sjálfsmats, gera þeim grein fyrir
markmiðum náms og hvernig miðar í átt að þeim. Leggja skal áherslu á leiðsagnarmat
sem byggist á því að nemendur velti reglulega fyrir sér námi sínu með kennurum sínum
til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skal stefna. Nemendum þarf að
vera ljóst hvaða viðmið eru lögð til grundvallar í matinu.

9.7

Fjölbreytni í námsmati

Form námsmatsverkefna þarf að vera fjölbreytt og í samræmi við kennslutilhögun og
höfða til sem flestra matsþátta. Þannig skal meta munnleg verkefni, verkleg og skrifleg,
myndræn, stuttar afmarkaðar æfingar og dýpri athuganir, einstaklingsverkefni og
hópverkefni, verkefni sem unnin eru á afmörkuðum tíma og óafmörkuðum og próf
af ýmsu tagi. Mappa eða vinnubók, þar sem nemandi safnar saman verkefnum og
úrlausnum, t.d. með rafrænum hætti, getur hentað vel til að fá yfirsýn yfir það hversu
vel nemandinn hefur unnið, ástundun, virkni, vinnubrögð, framfarir nemenda og
félagsfærni.
Námsmat þarf að taka tillit til sérþarfa nemenda og sértækra námsörðugleika þeirra.
Skólum ber að gera það sem unnt er til þess að koma til móts við þarfir hlutaðeigandi
nemenda í þessu efni. Þessir nemendur eiga rétt á að námsmat sé lagað að þörfum
þeirra, m.a. með lengri próftíma, sérhönnuðum prófum, notkun hjálpargagna, aðstoð
og munnlegu námsmati. Eigi nemendur við lestrarörðugleika að stríða er æskilegt að
leggja verkefnin fyrir þá munnlega eða með öðrum viðeigandi hætti í samræmi við
sérþarfir nemandans.

9.8

Samræmt námsmat í grunnskólum

Mennta- og menningarmálaráðuneyti stendur fyrir samræmdu námsmati í grunnskólum,
leggur grunnskólum í því skyni til samræmd könnunarpróf og annast framkvæmd
samræmds námsmats.
Samræmd könnunarpróf í íslensku og stærðfræði eru lögð fyrir alla nemendur í 4., 7.
og 10. bekk grunnskóla. Nemendur í 10. bekk þreyta auk þess samræmt könnunarpróf
í ensku. Önnur próf eru haldin samkvæmt ákvörðun ráðherra hverju sinni. Samræmdum
könnunarprófum er einkum ætlað að mæla hvort markmiðum aðalnámskrár hefur
verið náð og gefa nemendum, foreldrum, starfsmönnum skóla og fræðsluyfirvöldum
upplýsingar og viðmiðanir á landsvísu. Skólastjóra er heimilt, ef gildar ástæður mæla
með því og samþykki foreldra liggur fyrir, að veita nemendum undanþágu frá því að
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þreyta könnunarpróf í einstökum prófgreinum 4., 7. og 10. bekkjar. Hér er m.a. átt við
nemendur af erlendum uppruna sem nýlega eru komnir til landsins og hafa takmarkaða
íslenskukunnáttu, nemendur með sérþarfir og langveika nemendur.
Gefa skal út yfirlit yfir heildarniðurstöður samræmdra könnunarprófa og dreifa til
grunnskóla, skólaráða við grunnskóla, skólanefnda og fræðsluyfirvalda. Heimilt er að láta
öðrum í té upplýsingar um niðurstöður samræmdra prófa en ætíð skal gæta trúnaðar
gagnvart einstökum nemendum.

9.9

Stöðluð próf og skimunarpróf í grunnskóla

Skólar skulu eiga aðgang að greinandi prófum og öðrum matstækjum sem auðvelda
könnun á tilteknum þáttum náms og kennslu þar sem hægt er að nota niðurstöður
til að veita nemendum leiðsögn og kennslu við hæfi. Stöðluð próf, t.d. lestrarpróf,
lesskimunarpróf, málþroskapróf, stærðfræðipróf og hreyfiþroskapróf sem spá fyrir um
hugsanlega námsörðugleika, staðlaðir spurningalistar og fleiri slík matstæki geta reynst
afar gagnleg hjálpartæki til að greina erfiðleika snemma á skólagöngunni og auka líkur
á að ráðin verði bót á þeim með skipulegum aðgerðum.

9.10

Brautskráning úr grunnskóla áður en 10 ára
skyldunámi er lokið

Foreldrar geta óskað eftir því við skólastjóra grunnskóla að barn þeirra sé útskrifað
úr grunnskóla áður en 10 ára skyldunámi er lokið, telji foreldrar að viðkomandi
nemandi hafi forsendur til að innritast í framhaldsskóla. Skólastjóri skal ráðfæra sig við
umsjónarkennara nemandans og sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins áður en hann tekur
ákvörðun í málinu. Skólastjóri metur hvenær nemandi hafi lokið grunnskólanámi og ber
ábyrgð á útskrift hans úr grunnskóla. Nemanda ber að ljúka öllu skyldunámi samkvæmt
aðalnámskrá grunnskóla með framúrskarandi árangri áður en hann útskrifast þaðan,
samanber eftirfarandi viðmið:
•

Nemandi uppfylli viðmið með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár
með framúrskarandi árangri.

•

Nemandi hafi fengið náms- og starfsráðgjöf.

•

Skólastjóri, umsjónarkennari og sérfræðiþjónusta telji útskrift ráðlega.

•

Nemandi hefur félagsþroska til að takast á við félagslegt umhverfi
framhaldsskóla.

Nemendur sem ekki hafa lokið grunnskólanámi geta þó hafið nám í framhaldsskóla
samhliða í samráði við foreldra, viðkomandi framhaldsskóla og viðkomandi sveitarfélag,
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þar sem ljóst sé hvernig námið er formlega metið. Samkvæmt grunnskólalögum er gert
ráð fyrir að nánar sé samið um framkvæmd og fyrirkomulag milli hlutaðeigandi grunnog framhaldsskóla.
Ákveði skólastjóri að synja foreldrum um útskrift úr grunnskóla áður en 10 ára skyldunámi
er lokið geta foreldrar kært þá synjun grunnskóla til mennta- og menningarmálaráðuneytis
sem úrskurðar í málinu.
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