Mennta- og menningarmálaráðuneyti

til að leiðbeina þeim um námið og hvernig þeir geti náð markmiðum þess. Mat á hæfni
og framförum nemenda á að vera reglubundinn þáttur í skólastarfi og vera með þeim
hætti að niðurstöður nýtist sem best nemendum, kennurum, foreldrum og skólastjórn.
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 og ákveða hvert
skal stefna. Með slíku mati fá bæði kennarar og nemendur reglulega upplýsingar um
framvindu náms og hvort kennslan hafi skilað árangri. Mikilvægt er að nemendur fái
vitneskju um forsendur námsmats, til hvers sé ætlast af þeim, hvernig verði metið og
veita þeim lýsandi endurgjöf um það sem þarf að bæta. Í samfélagsfræðigreinum er m.a.
lögð áhersla á þemanám, heimildavinnu og vettvangsferðir sem geri þá kröfu að mat
kennarans á viðfangsefnum nemenda sé unnið í nánu samstarfi við aðra kennara.
Í samfélagsfræðigreinum er mikilvægt að kennarar nýti fjölbreyttar matsaðferðir og
matsgögn, hvort sem er einstaklingsverkefni eða hópverkefni. Munnlegt, verklegt og
skriflegt mat, s.s. frammistöðumat, skrifleg próf, mat á skriflegum úrlausnum nemenda,
mat á samræðum nemenda, matskvarðar o.s.frv. Enn fremur er mikilvægt að nemendur
séu virkir þátttakendur í námsmati. Sjálfsmat og jafningjamat veitir kennurum og
nemendum upplýsingar sem ekki væri aflað með öðrum hætti en krefst ábyrgrar afstöðu
og skilnings nemandans á sjálfum sér og öðrum. Nemendur ættu að fá tækifæri til að
halda til haga fjölbreyttum verkefnum sem sýna þekkingu, leikni og hæfni þeirra, en slíkt
má gera í námsmöppum, hvort heldur sem er áþreifanlegum eða rafrænum hætti .
Nám í samfélagsgreinum þarf að tengja við fyrri reynslu nemenda, gefa þeim tækifæri
til að hafa áhrif á hvað þeir læra og hvernig. Val á viðfangsefnum gerir nemendum
kleift að sinna því sem þeir hafa áhuga á eða eru forvitnir um og að ígrunda eigin
reynslu. Mikilvægt er því að nýta nánasta reynsluheim og umhverfi nemenda og tengja
viðfangsefni við daglegt líf þeirra og samfélag Í námi samfélagsgreina eru fjölmörg
tækifæri sem mikilvægt er að skólar nýti sér til að styrkja samstarf heimila og skóla.
Eðlilegt er að virkja foreldra til þátttöku í menntun barna sinna með ýmsum hætti.
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Matsviðmið fyrir samfélagsgreinar 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.
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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
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.
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Matsviðmið
Nemandi getur sýnt fram á mjög góðan skilning á eðli sjálfbærrar þróunar
og þýðingu hennar fyrir umhverfi, samfélag og efnahagslíf. Á skipulegan,
sjálfstæðan og gagnrýninn hátt aflað sér, hagnýtt og metið upplýsingar um
menningar- og samfélagsmálefni sem birtast í munnlegum flutningi, samræðum,
texta og mismunandi miðlum. Greint og á skýran hátt útskýrt mismunandi
hugmyndir um lýðræði, rökstutt á sjálfstæðan og gagnrýninn hátt gildi jákvæðra
lífsviðhorfa, dygða og gildismats fyrir heilbrigða sjálfsvitund og ábyrgð sem borgari
og neytandi. Greint og af nákvæmni fjallað um áhrif fyrirmynda og staðalmynda
á mótun sjálfsmyndar á sjálfstæðan og gagnrýninn hátt og á skipulegan og
gagnrýninn hátt fjallað um samfélagsleg og siðferðileg málefni af mismunandi
sjónarhólum. Að lokum rökrætt og greint á gagnrýninn og skipulegan hátt
stöðu sína, sem þátttakandi í samfélaginu, réttindi, skyldur og gildismat.

Nemandi getur sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar
fyrir umhverfi, samfélag og efnahagslíf. Á skipulegan og sjálfstæðan hátt aflað
sér, hagnýtt og metið upplýsingar um menningar- og samfélagsmálefni sem
birtast í munnlegum flutningi, samræðum, texta og mismunandi miðlum. Útskýrt
mismunandi hugmyndir um lýðræði, rökstutt gildi jákvæðra lífsviðhorfa, dygða
og gildismats fyrir heilbrigða sjálfsvitund og ábyrgð sem borgari og neytandi.
Greint og fjallað um áhrif fyrirmynda og staðalmynda á mótun sjálfsmyndar
á sjálfstæðan hátt. Á skipulegan hátt fjallað um samfélagsleg og siðferðileg
málefni af mismunandi sjónarhólum. Að lokum rökrætt og greint stöðu sína,
sem þátttakandi í samfélaginu, réttindi, skyldur og gildismat

Nemandi getur sýnt fram á sæmilegan skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og
þýðingu hennar fyrir umhverfi, samfélag og efnahagslíf. Að vissu marki aflað
sér, greint og metið upplýsingar um menningar- og samfélagsmálefni sem
birtast í munnlegum flutningi, samræðum, texta og mismunandi miðlum. Lýst
mismunandi hugmyndum um lýðræði, að nokkru leyti rökstutt gildi jákvæðra
lífsviðhorfa, dygða og gildismats fyrir heilbrigða sjálfsvitund og ábyrgð sem borgari
og neytandi. Fjallað um áhrif fyrirmynda og staðalmynda á mótun sjálfsmynda.
Fjallað um samfélagsleg og siðferðileg málefni af mismunandi sjónarhólum. Að
lokum greint stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu, réttindi, skyldur og
gildismat.
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