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jafningjamat, leiðarbækur o.fl. Í raun flest allt sem leiðir til þess að nemandinn ígrundi 
þátttöku sína í náminu. Í leiðsagnarmati er lögð áhersla á að matið sé hluti af náminu, fari 
reglulega fram á námstímanum, skýr viðmið séu um árangur og endurgjöf sé nákvæm 
og lýsandi fyrir hvern nemanda.

Lokamat er mat á árangri náms og kennslu í lok námstíma. Hér getur verið um leiknipróf 
að ræða, afkastagetupróf eða sýningu eða hverskonar lokaafurð á því sem nemandinn 
hefur verið að fást við. 

23.4 Matsviðmið í skólaíþróttum við lok grunnskóla
Í aðalnámskrá eru matsviðmið við lok grunnskóla sett fram bæði fyrir námsgreinar, 
námssvið og lykilhæfni. Matsviðmið eru lýsing á, hversu vel nemandi hefur skilgreinda 
hæfni, á valdi sínu. Matsviðmiðin eiga einungis við um 10. bekk, til að styðja við námsmat, 
við lok grunnskóla. Gert er ráð fyrir að skólar setji matsviðmið fyrir aðra árganga og geri 
grein fyrir þeim í skólanámskrá. Matsviðmiðin við lok 10. bekkjar lýsa hæfni á kvarða sem 
birtur er í aðalnámskrá: Notaður er kvarðinn A, B, C, D, þar sem A lýsir framúrskarandi 
hæfni, B lýsir góðri hæfni, C sæmilegri hæfni og D hæfni sem nær ekki viðmiðum sem 
lýst er í C. 

Matsviðmið í flokki B eru byggð á hæfniviðmiðum fyrir 10. bekk og framsetning þeirra 
er með þeim hætti, að gera má ráð fyrir að þorri nemenda nái þeirri hæfni sem þar er 
tilgreind. A fá þeir sem sýna framúrskarandi hæfni og C fá þeir sem ekki standast fyllilega 
þær kröfur sem gerðar eru í B viðmiðum. Ekki eru sett viðmið fyrir D, því sá vitnisburður 
er notaður þegar nemandi uppfyllir ekki kröfur sem gerðar eru í C viðmiðum. Skóli gerir 
þá sérstaka grein fyrir hæfni viðkomandi nemanda. Hvert matsviðmið er almenn lýsing 
á hæfni nemanda.  

Við lokamat skiptir mestu að kennarar meti það sem til var ætlast samkvæmt 
hæfniviðmiðum, fullvissi sig um að matsniðurstöður séu byggðar á traustum gögnum og 
noti fjölbreyttar aðferðir við söfnun gagna til þess að veita nemendum, foreldrum þeirra 
og skólanum sem gleggstar upplýsingar um stöðu þeirra. Kennarar geta þannig fengið 
betri innsýn í nám hvers nemanda. Til að fá nákvæma niðurstöðu, svo sem úr samræðum 
eða vettvangsathugun, getur skipt máli að kennarar vinni saman við að skoða matsgögn 
nemenda og hafi til þess skýr viðmið.  

Þennan matskvarða er skólum skylt að nota við brautskráningu nemenda úr 10. bekk. 
Skólar ákveða, að öðru leyti, hvernig þeir haga námsmati og einkunnagjöf eða vitnisburði 
nemenda í öðrum árgöngum. Vitnisburður við lok 10. bekkjar er hafður til hliðsjónar við 
innritun nemenda í framhaldsskóla og val á námsbrautum. 

Eftirfarandi atriði geta komið að góðum notum til að auka áreiðanleika og réttmæti í 
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mati. 

•	 Setja skýr viðmið eða gera grein fyrir því hvað á að meta. 

•	 Velja matsþætti sem hæfa vel hæfniviðmiðum, námsefni og kennsluaðferðum.

•	 Undirbúa lýsingu á því sem á að meta eða sýna dæmi um vel unnin verkefni. 

•	 Huga vel að því að verkefni séu í samræmi við viðmið.

•	 Vera vakandi yfir atriðum sem geta skekkt niðurstöður. 

•	 Hafa skýrar leiðbeiningar um matsaðferðir, úrvinnslu og túlkun gagna.

Matsviðmið

Nemandi getur framkvæmt mjög vel allar sundaðferðir og hefur mjög gott 
þol í sundi og hlaupi. Sýnt mjög góðan styrk og stöðugleika í mismunandi 
vöðvahópum og mjög góða samhæfingu liðleika, leikni og úthald í æfingum. 
Skýrt af öryggi og góðum skilningi leikreglur í hópíþrótt og einstaklingsíþrótt 
og fylgt þeim. Gert á skýran hátt góða grein fyrir gildi heilbrigðs lífernis fyrir 
starfsemi líkamans. Skýrt og metið mjög vel hugtök þjálfunar grunnþátta, útskýrt 
mismunandi þjálfunaraðferðir og sýnt æfingar við hæfi. Nefnt helstu vöðvahópa 
líkamans og útskýrt mjög vel og á skýran hátt hvaða hlutverk þeir hafa. Skýrt og 
tileinkað sér mjög vel öryggis- og skipulagsreglur sundstaða. Framkvæmt, útskýrt 
og beitt flestum atriðum skyndihjálpar; endurlífgun og björgun úr vatni og notað 
af öryggi björgunaráhöld. Synt af öryggi 25 m björgunarsund með jafningja.

Nemandi getur framkvæmt vel allar sundaðferðir og hefur gott þol í sundi og 
hlaupi. Sýnt góðan styrk og stöðugleika í mismunandi vöðvahópum og góða 
samhæfingu liðleika,leikni og úthald í æfingum. Skýrt af góðum skilningi 
leikreglur í hópíþrótt og einstaklingsíþrótt og fylgt þeim. Gert vel grein fyrir gildi 
heilbrigðs lífernis fyrir starfsemi líkamans. Skýrt og metið vel hugtök þjálfunar 
grunnþátta, útskýrt mismunandi þjálfunaraðferðir og sýnt æfingar við hæfi. 
Nefnt helstu vöðvahópa líkamans og útskýrt vel hvaða hlutverk þeir hafa. Skýrt 
og tileinkað sér öryggis- og skipulagsreglur sundstaða. Framkvæmt, útskýrt og 
beitt helstu atriðum skyndihjálpar, endurlífgun og björgun úr vatni og notað 
björgunaráhöld. Synt 25 m björgunarsund með jafningja.
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Nemandi getur framkvæmt nokkuð vel allar sundaðferðir og hefur nokkuð 
gott þol í sundi og hlaupi. Sýnt sæmilegan styrk og stöðugleika í mismunandi 
vöðvahópum og nokkuð góða samhæfingu, liðleika, leikni og úthald í æfingum. 
Skýrt helstu leikreglur í hópíþrótt og einstaklingsíþrótt og að mestu farið eftir þeim 
og sýnt háttvísi í leik. Gert grein fyrir gildi heilbrigðs lífernis fyrir starfsemi líkamans. 
Skýrt og metið hugtök þjálfunar grunnþátta nokkuð vel og lýst mismunandi 
þjálfunaraðferðum og sýnt æfingar við hæfi. Nefnt vöðvahópa líkamans á 
viðunandi hátt og hvaða hlutverk þeir hafa. Skýrt og tileinkað sér nokkuð vel  
öryggis- og skipulagsreglur sundstaða. Framkvæmt og útskýrt nokkuð vel helstu 
atriði skyndihjálpar og björgun úr vatni og notað björgunaráhöld. Synt 15-25 m 
björgunarsund með jafningja. 
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