AÐALNÁMSKRÁ GRUNNSKÓLA – ALMENNUR HLUTI 2011 – GREINASVIÐ 2013

auðveldlega tengja vinnu með nýjustu upplýsingar, tölur og heimildir innan samfélagsog náttúrugreina við upplýsinga- og tæknimennt. Það er ekki nóg að nemendur kunni
að leita upplýsinga, ef þeir kunna ekki að vega þær og meta. Miðla þeim í samræmi
við lög og reglur um höfundarétt og siðferði í heimildavinnu. Samstarfið getur leitt til
nýsköpunar og hagnýtrar þekkingar, veitt tækifæri til þróunar á búnaði og forritunar.
Í upplýsinga- og tæknimennt er lögð áhersla á þverfaglega samvinnu við önnur námssvið.
Þegar um samþætt nám er að ræða er mikilvægt að allir, sem koma að kennslunni, sinni
námsmati en umsjónar- eða faggreinakennari tekur þó meginábyrgð á því. Hæfniviðmiðin
eru sá grundvöllur sem kennsluhættir og námsmat byggjast á. Mikilvægt er að námsmat
sé alhliða, nái til allra færniþátta, endurspegli hæfniviðmiðin og viðfangsefni námsins.
Í námsferlinu sé metin hæfni nemandans til að afla upplýsinga, ígrundunar, sjálfstæðis
í vinnubrögðum og ábyrgðar á eigin námsframvindu. Mikilvægt er að námsmat sé
fjölbreytt, það byggi á virkni nemandans og þeirri afurð sem unnið er með, hvort sem
er í formi ritunar, hljóðvinnslu, tónvinnslu og myndvinnslu eða annars konar miðlunar.
Þannig séu metin margvísleg verkefni nemanda, svo sem framsögn, fyrirlestrar, kynningar,
ritsmíð, stafræn miðlun með hljóð og mynd eða öðrum hætti. Leggja skal áherslu á
leiðsagnarmat, sem gefur upplýsingar um hver staða nemandans er, hvort hann þurfi
aðstoð og hvernig megi örva hann til frekari framfara. Fylgjast þarf vel með framvindu
námsins og að nemandi njóti leiðsagnar alls þess fagfólks, sem að kennslunni kemur. Þeir
sem að kennslu hans koma gefi umsögn um stöðu hans við að ná markmiðum sínum
innan námsgreinarinnar og hæfni á sviði upplýsinga- og tæknimenntar.
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Matsviðmið fyrir upplýsinga- og tæknimennt 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.
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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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A
B
C

Matsviðmið
Nemandi getur nýtt sér af öryggi margskonar tæknibúnað, hugbúnað, forrit
og gögn á ábyrgan og skapandi hátt. Nýtt mjög vel hugbúnað og forrit við
uppsetningu ritsmíða og tölulegra gagna. Á ábyrgan og gagnrýninn hátt vegið
og metið gæði upplýsinga til þekkingarmiðlunar, virt siðferði í heimildarvinnu og
unnið með heimildir eftir viðukenndum aðferðum. Nýtt sér mjög vel möguleika
rafræns stuðnings- og námsefnis á ýmsu formi.
Nemandi getur nýtt sér margskonar tæknibúnað, hugbúnað, forrit og gögn á
ábyrgan og skapandi hátt. Nýtt vel hugbúnað og forrit við uppsetningu
ritsmíða og tölulegra gagna. Á ábyrgan hátt vegið og metið gæði upplýsinga
til þekkingarmiðlunar, virt siðferði í heimildarvinnu og unnið með heimildir eftir
viðukenndum aðferðum. Nýtt sér vel möguleika rafræns stuðnings- og námsefnis
á ýmsu formi.

Nemandi getur nýtt sér að nokkru leyti margskonar tæknibúnað, hugbúnað,
forrit og gögn á ábyrgan og skapandi hátt. Nýtt sér sæmilega hugbúnað og forrit
við uppsetningu ritsmíða og tölulegra gagna. Að vissu marki vegið og metið
gæði upplýsinga til þekkingarmiðlunar, virt siðferði í heimildarvinnu og unnið með
heimildir eftir viðukenndum aðferðum. Nýtt sér nokkuð vel möguleika rafræns
stuðnings- og námsefnis á ýmsu formi.
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VIÐAUKI
YFIRLIT YFIR REGLUGERÐIR 2013 SEM BYGGJA Á LÖGUM
UM GRUNNSKÓLA, NR. 91/2008, MEÐ SÍÐARI BREYTINGUM
Reglugerð:
•

nr. 1111/2007 um námsgagnasjóð,

•

nr. 1150/2008 um innritun nemenda í framhaldsskóla,

•

nr. 1157/2008 um skólaráð við grunnskóla,

•

nr. 242/2009 um Sprotasjóð leik-, grunn- og framhaldsskóla,

•

nr. 435/2009 um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra könnunarprófa í
4., 7. og 10. bekk grunnskóla,

•

nr. 531/2009 um heimakennslu á grunnskólastigi,

•

regur nr. 656/2009 um skólaakstur í grunnskóla,

•

nr. 657/2009 um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóða,

•

nr. 658/2009 um mat og eftirlit í grunnskólum og upplýsingaskyldu
sveitarstjórna um skólahald,

•

nr. 896/2009 um skil og miðlun upplýsinga milli leik- og grunnskóla,

•

nr. 897/2009 um miðlun og meðferð upplýsinga um nemendur í grunnskólum
og rétt foreldra til aðgangs að upplýsingum um börn sín,

•

nr. 440/2010 um störf og starfshætti undanþágunefndar grunnskóla,

•

nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla
og nemendaverndarráð í grunnskólum,

•

nr. 585/2010 um nemendur með sérþarfir í grunnskóla,

•

nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum,

•

nr. 547/2012 um skólagöngu fósturbarna í grunnskólum,

•

nr. 699/2012 um viðurkenningu grunnskóla sem reknir eru af öðrum
en sveitarfélögum og skólahald samkvæmt erlendri eða alþjóðlegri námskrá og
námsskipan.
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