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I. Skýrsla ráðgjafa
Inngangur
Snemma árs 2007 var fært i tal við undirritaðan að taka að sér ráðgjöf við þróunarverkefnið „Fjölbreytt einstaklingsmiðað námsmat“ en verið var að undirbúa umsókn í
Þróunarsjóð grunnskóla um styrk til verkefnisins fyrir grunnskóla á Akureyri: Brekkuskóla,
Giljaskóla, Glerárskóla, Oddeyrarskóla, Lundarskóla og Síðuskóla. Þróunarverkefnið átti að
vinna skólaárið 2007–2008. Ég færðist undan hlutverkinu enda sá ég fram á miklar annir
við að ljúka doktorsnámi á haustmisseri 2007 en féllst þó á að nafn mitt var nefnt í
tengslum við væntanlega ráðgjöf. Svo fór að verkefnið fór ekki af stað að marki fyrr en á
vormisseri 2008 og varð úr að ég tók að mér að hafa umsjón með því fyrir hönd
Skólaþróunarsviðs HA. Gert var ráð fyrir að í þeirri umsjón fælist vinna með stýrihópum
sem myndaðir yrðu í hverjum skóla, einkum ráðgjöf og fræðsla til hópanna; fræðsla til
kennara og stjórnenda og hugsanlega ráðgjöf við minni hópa kennara ef eftir yrði leitað.
Skipuleg vinna við verkefni hófst á útmánuðum 2008 og var það sem eftir lifði af því
skólaári notað til að koma á fót stýrihópum í skólunum og skilgreina hlutverk þeirra, taka
saman upplýsingar í hverjum skóla um stöðu námsmats í skólanum og undirbúa íhlutun í
námsmatsaðferðir skólanna næsta skólaár, 2008–2009. Það skólaár varð svo
meginvettvangur verkefnisins.
Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir verkefninu frá sjónarhóli mínum sem ráðgjafa. Markmið verkefnisins, eins og þau voru sett fram í umsókn, eru rifjuð upp; lýst þeim hugmyndum um kennslu og námsmat sem ég lagði til grundvallar ráðgjöfinni og gerð grein
fyrir framvindu verkefnisins. Að lokum eru stuttar skýrslur frá hverjum skóla um verkefnið,
afrakstur þess og stöðu námsmats í skólanum við formleg „lok“ þess vorið 2009.
September 2009
Rúnar Sigþórsson
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Markmið verkefnisins
Samkvæmt umsókn átti verkefnið að felast í „að byggja upp hugmyndabanka fyrir grunnskóla á Akureyri með upplýsingum og dæmum um fjölbreytt, einstaklingsmiðað námsmat.
Jafnframt að kennarar hvers stigs prófi a.m.k. eina nýja leið við námsmat.“ Í umsókninni
sagði enn fremur að með verkefninu væri „ætlunin að leggja grunn að frekari þróun
námsmatsaðferða sem henta einstaklingsmiðun í námi.“
Nánar tiltekið voru markmið verkefnisins samkvæmt umsókninni þessi:

 styðja grunnskólakennara á Akureyri við að skipuleggja og hrinda í framkvæmd
einstaklingsmiðaðri kennslu

 stuðla að auknu sjálfstæði nemenda og virkni í námi
 gera námsmat gegnsærra en áður þannig að nemendum og foreldrum verði ljóst hversu
vel markmiðum náms er náð

 leggja grunn að frekari þróun námsmats í hverjum grunnskóla
 skapa lærdómssamfélag grunnskóla á Akureyri þar sem kennarar nýta reynslu sína og
þekkingu til að styðja umbætur
Þessi markmið bera með sér að markmið verkefnisins voru í stórum dráttum tvenns
konar: Annars vegar að safna dæmum um námsmatsaðferðir í hugmyndabanka og hins
vegar íhlutun með það fyrir augum að breyta ríkjandi námsmatsaðferðum. Í umsókninni
er skýr áhersla á að þessi íhlutun hafi að markmiði að styðja við viðleitni grunnskóla
Akureyrar til að þróa einstaklingsmiðaða kennsluhætti. Segja má að síðara markmiðið,
þ.e. að leggja áherslu á að breyttar námsmatsaðferðir í samhengi við breytta kennsluhætti, hafi orðið megináhersla verkefnisins og má vafalaust rekja þá áherslu, a.m.k. að
einhverju leyti, til sjónarmiða ráðgjafans.

Kennslufræðilegt sjónarhorn
Segja má að námsmat gegni í meginatriðum þrenns konar hlutverki og gagnist um leið
þremur hópum: Í fyrsta lagi er um að ræða leiðsögn við nemendur sem felst í að flétta
námsmatinu saman við námsferlið með það að markmiði að auðvelda nám og stuðla að
bættum árangri. Í öðru lagi ætti námsmat að vera leiðsögn við kennara sem liður í sjálfsmati þeirra og faglegri ábyrgð þar sem þeir spyrja gagnrýninna spurninga um árangur
kennslu með það að leiðarljósi að nota niðurstöðurnar markvisst til leiðsagnar við umbætur (Darling-Hammond, 1989, 2004; Guskey, 2003; Shepard, 2000). Í þriðja lagi er
tilgangur námsmats upplýsingagjöf um árangur til nemenda, aðstandenda þeirra, skólasamfélagsins, yfirvalda og samfélagsins utan skólanna. Þetta má draga saman þannig að
námsmat gegni því meginhlutverki að afla upplýsinga um námsferlið, árangur náms og
kennslu á fjölbreyttan og markvissan hátt, nota niðurstöðurnar til leiðsagnar í kennslu og
4
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öðru starfi skólans og miðla þeim á merkingarbæran hátt til nemenda, aðstandenda þeirra
og samkennara.
Annars konar aðgreining felst í hugmyndum um námsmat sem lokamat og leiðsagnarmat.
Með lokamati er leitast við að meta lokaárangur, t.d. í lok námseiningar, annar eða vetrar
en leiðsagnarmat sem hefur að markmiði að styðja við nám nemenda með því að flétta
námsmatinu inn í námsferlið. Þessi aðgreining er þó engan veginn einhlít því lokamat
getur vissulega gegnt leiðsagnarhlutverki fyrir kennara sem skipleggur áframhaldandi
kennslu og viðfangsefni nemenda á grundvelli þess sem það hefur leitt í ljós.
Á síðustu árum hefur athygli menntunarfræðinga beinst í auknum mæli að leiðsagnarmati.1 Leiðsagnarmat einkennist af því að reynt er að flétta námsmatinu inn í námsferlið
sjálft með það fyrir augum að stuðla að því að námið verði árangursríkt. Matið beinist
bæði að námsferlinu sjálfu og árangri námsins. Það verður að taka mið af markmiðum
námsins, jafnvel markmiðum hverrar kennslustundar. Þessi markmið verða að vera nemendum ljós og endurgjöf til þeirra verður að setja þeim mörk (e. targets) og veita leiðsögn
um hvernig þeir geta bætt sig (Clarke, 1998, 2003, 2005). Enn fremur er reynt að meta
einkenni nemenda, líðan og innri forsendur til náms með það fyrir augum að geta lagað
endurgjöf og mörk að þörfum þeirra (Tomlinson, 2003; Tomlinson og Eidson, 2003;
Tomlinson og McTighe, 2006). Með leiðsagnarmati er reynt að fá heildarsýn yfir þekkingu
og frammistöðu nemenda og meta hana með fjölbreyttum viðfangsefnum sem reyna á
sem flesta þætti mannlegra hæfileika. Metin eru verkefni sem eru hluti af náminu og
nemendur geta sýnt þekkingu sína og færni við raunverulegar námsaðstæður í stað þess
að aðgreina matið frá námsferlinu. Reynt er að láta námsmatið endurspegla allar tegundir
markmiða og alla þætti námsins, s.s. listsköpun, rannsóknir og lausnaleit, umræður,
samvinnu, samskipti, félagslega færni og vinnubrögð, og láta nemendur njóta árangurs á
þessum sviðum. Enn fremur er lögð mikil áhersla á sjálfsmat, íhugun og samvinnu nemenda við að meta og styðja hver annan. Námsmatið verður þannig ein af aðferðum
kennara til að stuðla að skilvirku námi og námsvitund (e. metacognition) nemenda og gera
þá að ábyrgum þátttakendum í því að skapa námsaðstæður sínar í stað þess að hafa þann
tilgang einan að meta og gefa vitnisburð (Black, Harrison, Lee, Marshall og Wiliam, 2003;
Black og Wiliam, 1998, 2001; Darling-Hammond, 1997; Shepard, 2000).
Námsmat í þessum skilningi gengur ekki út á að „framleiða afurð“ í formi vitnisburðar sem
hægt er að rétta eða senda nemendum og forráðamönnum þeirra heldur felst það í til1

Hugtakanotkun um þessa gerð námsmats er nokkuð á reiki bæði í íslensku (og reyndar ensku einnig). Ingvar
Sigurgeirsson notaði t.d. hugtakið stöðugt alhliða námsmat, í kafla sem hann skrifaði 1999, sem samheiti yfir
hugtök á borð við: „authentic assessment, performance assessment og multiple assessment“ (Ingvar
Sigurgeirsson, 1999c). Erla Kristjánsdóttir notar rauntengt mat, að því er virðist í sömu merkingu, í þýðingu
sinni á bók Armstrong um fjölgreindir í skólastofunni (Armstrong, 2000). Í þessari skýrslu er valin sú leið að
kalla þetta leiðsagnarmat.
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teknu sniði vinnubragða og samskipta milli nemenda og kennara sem aftur byggjast á
hugmyndum um hvernig nám á sér stað og hvernig hægt er að hlú að uppskeru nemenda
af skólagöngu sinni. Þessu verður varla betur lýst en með lýsingu Ólafs Proppé á því sem
hann kallaði gagnvirkt mat (e. dialectical evaluation):
Í gagnvirku mati reynum við í vissum skilningi að hefja okkur yfir aðgreininguna milli þess
sem metur, þess sem metinn er og viðtakenda matsins. Gagnvirkt mat er ekki aðferð til að
meta viðfangsefni og leggja fram endanlegar niðurstöður, heldur að bæta tjáskiptin milli
allra þátttakenda til þess að skýra aðstæður bæði í víðum skilningi og varðandi einstaka
þætti. Takmarkið er að hver og einn þátttakandi átti sig betur á eðli aðildar sinnar og sameinist öðrum um að skýra og nýta sér þær félagslegu aðstæður sem þeir eru þátttakendur í
(Ólafur J. Proppé, 1983, bls. 142 (undirstrikanir eru hans)).2

Séð í þessu ljósi er námsmat afgerandi þáttur í því sem kalla má virka námskrá (Rúnar
Sigþórsson, 2008). Virka námskráin er útfærsla kennara á Aðalnámskrá grunnskóla og
öðrum opinberum fyrirmælum um skólastarf. Í virku námskránni felst kennslutilhögun
kennara og námsumhverfi og viðfangsefni nemenda og af virku námskránni ræðst námsárangur nemenda, í víðasta skilningi; það sem þeir uppskera af náminu á sviði þekkingar,
hæfni og persónulegs þroska. Í þessum skilningi snertir námsmat alla aðra þætti náms og
kennslu.
Niðurstöður fjölda rannsókna benda til að námsmat hafi það sem kalla má afturvirk áhrif
(e. backwash effect) (sjá samantekt Rúnars Sigþórssonar, 2008). Það þýðir með orðum
bandarísku menntunarfræðinganna Resnick og Resnick (1992) að

 við uppskerum það sem við metum,
 við uppskerum hins vegar ekki það sem við metum ekki,
 þess vegna verðum við að vita hvað við viljum að nemendur læri – uppskeri – og leita
leiða til að meta það.
Önnur hlið á afturvirkni námsmats er sú sem kemur fram hjá bandaríska menntunar- og
námsmatsfræðingnum Shepard (2000). Hún leggur áherslu á að líta verði á markmið og
inntak náms, tilhögun kennslu og náms, og námsmat sem eina samofna heild og að það
verði að vera samræmi milli grundvallarhugmynda okkar og athafna varðandi alla þessa
þætti. Shepard telur að ekki sé hægt að taka neinn af þessum þáttum út fyrir sviga og
skipuleggja hann án þess að hreyfa við hinum. Þannig má búast við að staðnað námsmat
geti hamlað breytingum á námskrá og kennsluháttum og á sama hátt verður að telja
líklegt að einhæfir eða staðnaðir kennsluhættir hamli breytingum á námsmati.
2

In dialectical evaluation we seek in a sense to transcend distinctions among the evaluator, the evaluated,
and the audience of the evaluation. It is not a method to be used to evaluate subjects and produce
conclusive findings, but rather to improve the dialogues of all participants so as to clarify the situation in its
larger sense as well as regarding each of its aspects. The aim is for each person involved to better
understand the nature of his or her involvement and to join with others in clarifying and utilizing the social
situation of which they are parts.
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Mikilvægi leiðsagnarmats má undirstrika með niðurstöðum rannsókna bresku menntunarfræðinganna Black og Wiliam þar sem þeir tóku saman niðurstöður fjölda rannsókna á
áhrifum leiðsagnarmats á námsárangur (Black og Wiliam, 1998). Niðurstöður þeirra bentu
í stuttu máli til að það væri mikill og yfirleitt marktækur ávinningur fyrir alla nemendur af
innleiðingu leiðsagnarmats. Niðurstöður þeirra bentu enn fremur til að ávinningur þeirra
sem stóðu höllum fæti í námi væri mestur. Ályktun Black og Wiliam var sú að með
leiðsagnarmati mætti bæta námsárangur slíkra nemenda meira en annarra með því að
efla skilning þeirra á því sem veldur þeim erfiðleikum og setja þeim raunhæf markmið um
úrbætur. Með því megi minnka bilið milli þeirra sem ná góðum og slökum árangri og
draga um leið úr þörfinni fyrir sérkennslu eða önnur sérúrræði.
Breskir menntunarfræðingar hafa á undanförnum árum verið iðnir við að rannsaka
námsmat og ötulir talsmenn þess að þróa námsmat í átt til leiðsagnarmats. Þeir hafna þó
engan veginn mikilvægi lokamats og telja mikilvægt að styrkja hæfni skóla á því sviði.
Hópur háskólakennara sem kallar sig Assessment Reform Group hefur haldið úti öflugu
rannsóknarstarfi og gefið út talsvert af efni um námsmat (Assessment Reform Group,
2008). Sjónarhorn þeirra byggir ekki síst á því að undirstrika mikilvægi leiðsagnarmats og
benda á leiðir til að flétta því saman við nám og kennslu. Sem leiðarvísi um þetta má enn
fremur benda á bækur Shirley Clarke sem byggðar eru á víðtækri reynslu hennar af
ráðgjöf við skóla við umbætur á námsmati (Clarke, 1998, 2003, 2005, 2008). Hér á eftir
eru teknar saman tíu leiðir sem hafa má til hliðsjónar við leiðina að þessu marki.
Uppistaðan í þeim er sótt til Clarke en ofið inn í þær efni úr fleiri áttum.
Í fyrsta lagi má nefna stefnumótun skóla um námsmat. Telja verður brýnt að hver skóli
sem vill standa vel að námsmati eða innleiða breytingar á því setji sér skýra stefnu sem
mótar og samræmir – a.m.k. að vissu marki – tilhögun námsmats í skólanum; meðal
annars hvað er metið, með hvaða aðferðum, hversu oft, hvernig endurgjöf er háttað og
hvernig samhengi námsmats við kennslu er tryggt.
Í öðru lagi – minnug skilgreiningar Lorrie Shepard á afturvirkni námsmats – er nauðsynlegt
að skapa jarðveg þar sem leiðsagnarmat þrífst. Þennan jarðveg getum við kallað námsmenningu (Clarke, 2005; 2008; Shepard, 2000). Hugmyndir um leiðsagnarmat standa í
beinu samhengi við hugmyndir um hvernig nám á sér stað. Fæstir telja lengur að það
gerist með beinni yfirfærslu þekkingar frá kennara – eða einhverjum öðrum miðli – til
nemenda sem innbyrði þekkinguna til að geta skilað henni af sér, t.d. á prófi. Flestir
hallast aftur á móti að því að til þess að raunverulegt nám eigi sér stað verði nemandinn
að vera virkur þátttakandi í námsferlinu. Þekkingin verði til við hugsmíðar nemandans
sjálfs þar sem hann tengir nýjar upplýsingar við fyrri þekkingu og að nám sé félagsleg
athöfn þar sem samvinna og samspil við aðra og stuðningur annarra gegni mikilvægu
hlutverki (Good og Brophy, 2003; Resnick og Resnick, 1992). Í þessu námsferli er
7
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leiðsagnarmat lykilþáttur í að efla ígrundun nemandans og námsvitund og leiða hann
áfram í náminu. Það sem meðal annars einkennir tilhögun kennslu í þessum anda er

 að virkja frumkvæði og sjálfsvald (e. empowerment) nemenda,
 að nemendur vinni með fjölbreytt námsefni þar sem þeir þurfa að leita að upplýsingum
fremur en fáar kennslubækur sem stýra kennslunni,






að nemendur þurfi að fást við viðfangsefni sem krefjast rökhugsunar,
að virkja nemendur í samræðum um viðfangsefni sín,
að efla samvinnu nemenda, t.d. með formlegu samvinnunámi,
að nota opnar spurningar sem kalla á ígrundun og rökhugsun og gefa nemendum tíma til

.

að svara þeim (Clarke, 2005)

Í þriðja lagi er mikilvægt að virkja námsáhuga og byggja upp sjálfstraust nemenda gagnvart námi (Clarke, 2008). Hvorugt er einfalt en samt vitum við ýmislegt um það hvað
stuðlar að og hvað hamlar námsáhuga og sjálfstrausti. Hér má vitna í niðurstöður rannsókna tveggja breskra menntunarfræðinga, Harlen og Deakin Crick (2003) sem einkum
snertu samhengi námsmats og námsáhuga (sjá einnig Harlen, 2006).
Harlen og Deakin Crick töldu niðurstöður sínar benda til þess að viðfangsefni og athafnir í
námi sem leiða til skilnings og fela í sér hugsmíðar og krefjandi viðfangsefni á sviði rökhugsunar séu mun sterkari hvati til náms en einkunnir eða annars konar ytri umbun sem
gjarnan fylgir námsmati, einkum lokamati, til dæmis stjörnugjöf og ýmiss konar verðlaun.
Þær vöktu enn fremur athygli á rannsóknum sem bentu til að ytri hvatning til náms stuðli
frekar að yfirborðskenndri þekkingarsöfnun en djúpu námi, hvetji nemendur til að fara
léttustu leiðina, vinna á fljótlegan og öruggan hátt og festast í „rútínum“ og vana en letji
þá að sama skapi til að taka áhættu og takast á við krefjandi viðfangsefni á skapandi hátt.
Aðrir mikilvægir námshvatar tengjast meðal annars því að nemendur fái að tengja nám við
persónuleg áhugasvið sín, að námið hafi skýr markmið sem eru rædd við nemendur
þannig að þeir skilji þau, telji þau sjálfir verðug og gerlegt að ná þeim (Harlen, 2006).
Niðurstöður Harlen og Deakin Crick bentu til þeirrar meginniðurstöðu að lokamat, ekki
síst skrifleg próf, hefði neikvæð áhrif á allar þær forsendur námsáhuga sem þær fjölluðu
um í niðurstöðum rannsóknar sinnar. Þessi neikvæðu áhrif voru mest á nemendur sem
stóðu höllum fæti í námi og fengu endurtekið slaka útkomu úr prófum. Endurtekin próf
virkuðu yfirþyrmandi á slíka nemendur og endurgjöf sem sífellt dró fram slakan árangur
dró úr námsáhuga þeirra og sjálfstrausti.
Í fjórða lagi skiptir miklu máli að setja skýr námsmarkmið og viðmið um árangur (Clarke,
2003, 2005, 2008). Ýmsir kunna reyndar að segja að nóg sé af markmiðum í Aðalnámskrá
grunnskóla og vísast má það til sanns vegar færa þótt þrepamarkmiðin séu þar ekki
lengur. En um leið má spyrja hversu leiðbeinandi þessi markmið séu um starfið frá degi til
dags og hversu skýr viðmið fylgi þeim um hvað nemendur þurfa að gera til að uppfylla
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markmiðin. Og það er heldur ekki nóg að kennarinn hafi markmiðin og viðmiðin á hreinu,
nemendur verða að hafa það líka. Skýr markmið og viðmið, sem nemendum eru ljós, eru
grunnur þess að hægt sé að skýra fyrir nemendum hvar þeir standa í námi og gefa þeim
stiklur sem þeir geta notað til að brúa bilið milli þess sem ætlast er til af þeim og
stöðunnar á hverjum tíma.
Í fimmta lagi – og í beinu framhaldi af markmiðum og viðmiðum um árangur – má nefna
mikilvægi skýrra kennslu- og námsáætlana bæði til langs og skamms tíma. Slíkar áætlanir
eru mikilvægar fyrir kennarann sjálfan þar sem hann setur fram áætlun um tíma sem er
helgaður hverju markmiði, tilhögun kennslunnar, viðfangsefni nemenda og námsmat.
Áætlanir nemenda sjálfra eru ekki síður mikilvægar þar sem þeim er gefið svigrúm til – og
kennt – að setja sér markmið, sjá fyrir sér hvernig þeir geta náð þeim og hvernig þeir geta
skipulagt nám sitt bæði til lengri og skemmri tíma og metið það með aðstoð kennara
(Clarke, 2008).
Í sjötta lagi er virk og markviss endurgjöf eitt af því sem námsmatsfræðingar telja hvað
mikilvægastan þátt í leiðsagnarmati (Black og Wiliam, 1998; Clarke, 2001, 2005). Forsenda
slíkrar endurgjafar er auðvitað að markmið og viðmið séu skýr, eins og ég nefndi áðan, og
endurgjöfin feli í sér leiðbeiningar um hvað nemandinn þarf til að brúa bilið milli frammistöðu og markmiða. En endurgjöf er vandasöm og á sama hátt og endurgjöf getur byggt
upp getur hún brotið niður. Endurgjöf er því aðeins hvetjandi fyrir nemanda að hann sjái
fram á að geta nýtt hana og að hún feli í sér leiðsögn um hvernig hann getur brúað bilið
milli stöðu sinnar og þess sem krafist er af honum. Án slíkrar leiðsagnar er endurgjöfin allt
eins líkleg til að brjóta niður sjálfstraust og námsáhuga nemandans og þá hefur hvatningin
snúist upp í andhverfu sína.
Í sjöunda lagi er nokkurn veginn sammæli um mikilvægi sjálfsmats og jafningjamats meðal
þeirra sem fjalla um leiðsagnarmat (Black o.fl., 2003; Black og Wiliam, 1998, 2001;
Darling-Hammond, 1997; Shepard, 2000). Að nemendur fái þjálfun í að meta sjálfir nám
sitt, framvindu þess og uppskeru og læri að meta hver annan á uppbyggilegan og sanngjarnan hátt. Forsendan er auðvitað sú að nemendur hafi skýr markmið, sem þeir skilja,
skýra mynd af því hvaða árangur er talinn góður og hvaða viðmið þarf að uppfylla til þess
að ná honum. Að þessum skilyrðum uppfylltum virðist fátt betur til þess fallið að auka
námsvitund nemenda eða skilning þeirra á eigin námi og námsháttum; stuðla þannig að
virku námi og námsárangri og efla um leið áhuga og sjálfstraust.
Í áttunda lagi má nefna spurningar. Hvorki kennsla né námsmat fara fram án þess að
spyrja nemendur spurninga. Þær gegna lykilhlutverki, ekki síst ef við lítum svo á að leiðsagnarmat grundvallist meðal annars á samræðu milli nemenda og kennara og milli nemenda sjálfra (Clarke, 2008). En hversu skilvirk er spurningatækni kennara? Rannsóknir hafa
leitt í ljós að meðaltalstíminn sem kennarar biðu eftir svari áður en þeir annað hvort
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svöruðu sjálfir eða spurðu nýrrar spurningar var um það bil ein sekúnda . Rannsóknir sem
byggðust á vettvangsathugunum þar sem orðaskipti voru nákvæmlega skráð hafa sýnt að
bara það eitt að lengja þennan tíma leiddi til þess að fleiri nemendur svöruðu, þeir svöruðu af meira öryggi og svörin urðu betri. Þegar unnið var jafnframt með spurningagerðina, þ.e. að auka vægi opinna spurninga sem krefjast ígrundunar og rökhugsunar urðu
umtalsverðar framfarir í þátttöku nemenda og gæðum svaranna (Black o.fl., 2003).
Í níunda lagi þurfa próf ekki einungis að vera lokamat enda þótt okkur sé líklega tamast að
nota þau sem slík. Próf geta líka gegnt leiðsagnarhlutverki (Black o.fl., 2003). Spurningin er
hins vegar hvort alltaf er litið á undirbúning prófa sem raunverulegt námsferli sem nemandinn getur notað til að gera sér betur ljósar sterkar hliðar sínar og veikar og stöðu sína
gagnvart markmiðum námsins. Annað er svo hvernig niðurstöður prófa eru notaðar. Ef
þær eru á sama hátt notaðar til að greina sterkar og veikar hliðar á kunnáttu og hæfni
nemenda og unnið er markvisst með þá þætti sem nemandinn þarf að bæta er prófið
vissulega farið að gegna leiðsagnartilgangi. Spurningin er hversu oft það er gert eða
hversu oft þetta tapast í metingi og fjasi um einkunnir, meðaltöl og samanburð milli nemenda.
Í tíunda lagi má draga leiðsagnarhlutverk náms saman í þann kjarnatilgang að kenna nemendum að læra – efla námsvitund þeirra (Anderson o.fl., 2001; McGregor, 2007). Kannski
er það „að læra að læra“ mikilvægasta viðfangsefni okkar í skólum og besta vegarnesti
sem við getum gefið nemendum okkar. Ef skólanum tekst að mennta nemendur sem
kunna að læra, langar til að læra og hafa sjálfstraust gagnvart því að læra, eru gagnrýnir,
vilja og kunna að kafa undir yfirborðið og njóta þess meira að glíma við hlutina en að fá
háar einkunnir á misgáfulegum prófum – þá þurfum við líklega fáu að kvíða fyrir þeirra
hönd hvort sem það er gagnvart samræmdum prófum, útkomu úr PISA, árangri
framhaldsskóla eða skóla lífsins. Um leið þurfa kennarar engu að kvíða um faglegt orðspor
sitt.
Að lokum er rétt að undirstrika að leiðsagnarmat snýst ekki um einstakar aðferðir – eða
tæknilegar skyndilausnir – sem reynt er að innleiða án samhengis við tilhögun kennslu og
náms. Leiðsagnarmat er hluti af vef gildismats, kennsluhugmynda og starfshátta sem þrífast í jarðvegi breyttrar námsmenningar þar sem við reynum að hefja okkur yfir muninn á
þeim sem metur og þeim sem metinn er og efla tjáskipti og samræðu sem leitt geta til
þess að báðir læri og átti sig betur á stöðu sinni í námsferlinu og aðild sinni að þeim
félagslegu aðstæðum sem þeir eru þátttakendur í.
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Framvinda verkefnisins
Fyrstu tveir fundir ráðgjafa með námsmatsteymum skólanna voru haldnir 5. mars og 17.
apríl 2008. Þessa fundi sat einnig Gunnar Gíslason fræðslustjóri. Á þessum fundum voru
lagðar línur um verkefnið og rætt um vinnuna til vors. Gert var ráð fyrir að hún fælist
einkum í að ganga endanlega frá skipun námsmatsteyma til að stýra vinnunni í hverjum
skóla, umræðum í hverjum skóla um verkefnið og drögum að framkvæmdaáætlun fyrir
næsta vetur og samantekt um stöðu námsmats í hverjum skóla. Enn fremur var rætt um
hver ætti að verða sýnilegur árangur verkefnisins, hvaða væntingar námsmatsteymin
hefðu um breytingar á kennslu og námi í skólunum, hvert ætti að vera hlutverk námsmatsteymanna og hvernig ætti að reka verkefnið inni í skólunum. Ákveðið var að vinnu
vetrarins lyki með fræðslufundi 29. maí fyrir námsmatsteymin þar sem ráðgjafi verkefnisins kynnti hugmyndir Shirley Clarke um aðferðir til að flétta leiðsagnarmati inn í nám
og kennslu. Skóladeild Akureyrar keypti einni eintak af flestum bókum Clarke í alla skóla.
Fyrsti fundur skólaársins 2008–2009 með námsmatsteymunum var haldinn 13. október
2008. Fyrir þann fund hafði ég haldið fund með Gunnari Gíslasyni fræðslustjóra, Trausta
Þorsteinssyni forstöðumanni Skólaþróunarsviðs HA og Birnu Svanbjörnsdóttur sérfræðingi
við Skólaþróunarsviðið en hún hefur haft umsjón með þróunarstarfi um einstaklingsmiðaða kennsluhætti í grunnskólum Akureyrar – EMK. Tilefni þessa fundar var fyrst og
fremst að ég vildi fá nánari umræður um hvernig hægt væri að tengja verkefnið við
stefnumótun skólanna um námsmat, sem hlyti að vera á borði stjórnenda frekar en
námsmatsteymisins og eins hvernig hægt væri að tengja verkefnið sem best við önnur
þróunarverkefni í skólunum, einkum einstaklingsmiðaðra kennsluhætti. Eftir þetta sat
Birna þá fundi sem haldnir voru með námsmatsteymunum (sjá fskj. 1). Í framhaldi af
þessum fundi var svohljóðandi minnisblað lagt fyrir fund teymanna:
1. Hvernig námsmatsverkefnið getur stuðlað að stefnumótun skólanna og samræmingu um námsmat. Þetta er vissulega verkefni sem þarf að vinna með stjórnendum
skólanna en ræða má hvort/hvernig teymin geta tekið þátt í henni og hver heldur
utan um þá vinnu.
2. Framkvæmdaáætlun um þróun námsmats; útlínur til þriggja ára en nánari áætlun
fyrir komandi vetur. Þetta getur væntanlega verið viðfangsefni teyma í samvinnu við
stjórnendur og með ráðgjöf frá RS. Í framkvæmdaáætlun fyrir komandi vetur þarf
m.a. að ræða tilraunir með breytt námsmat:
a. Tengdar þróunarstarfi sem þegar er í gangi; EMK eða byrjendalæsi. Ráðgjöf
myndi þá falla saman við þá ráðgjöf sem veitt er vegna þessara verkefna hvort
sem er.
b. Tilraunir samstarfshópa kennara um breytt námsmat ótengt öðrum verkefnum
(EMK og byrjendalæsi) og þörf fyrir ráðgjöf.
3. Samstarf og ráðgjöf RS við teymin; tíðni og tímasetningar funda, heimsóknir í
skólana og etv. fleira.
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Eins og 2. liður minnisblaðsins ber með sér lagði ég til við teymin að þau hugsuðu námsmatsverkefnið til þriggja ára, gerðu grófa framkvæmdaáætlun fyrir það tímabil en ítarlegri
áætlun fyrir hvert skólaár. Þessi tillaga var sett fram óháð því að styrkur til verkefnisins var
einungis tryggður til skólaársins 2008–2009 og byggð á þeirri niðurstöðu skólaþróunarfræðinga að þýðingarlaust sé að hugsa sér að þróunarverkefni skili varanlegum árangri á
einu ári heldur taki a.m.k. þrjú til fimm á að festa árangur í sessi (sjá t.d. Fullan, 2007). Í
framhaldi af þessu fundi sendi ég teymunum form til stuðnings við ritun þessara tveggja
áætlana (fskj. 2). Nokkrir skólanna sendu í framhaldinu til baka hugmyndir sínar og fengu
viðbrögð við þeim.
Alls voru haldnir fjórir fundir til viðbótar með námsmatsteymunum, sá síðasti 18. maí
2009. Efni þeirra var í stórum dráttum svipað: Hvert teymi gerði grein fyrir hvað á dagskrá
hafði verið í námsmatsvinnunni í sínum skóla.
Nokkrir fræðslufundir voru haldnir í tengslum við verkefnið. Áður er getið um fræðslufund
með námsmatsteymunum um hugmyndir Shirley Clarke 29. maí 2008 en áður hafði verið
haldinn svipaður fyrirlestur yfir skólastjórnendum í grunnskólum Akureyrar um námsmat
1. apríl 2008. Annar fundur með skólastjórnendum var haldinn 9. desember 2008 að
þessu sinni um stefnumótun skóla um námsmat. Á þeim fundi var m.a. unnið með
verkefni þar sem hægt var að leggja drög að námsmatsstefnu eða endurskoðun hennar
(fskj. 3) Fræðslufundir um námsmat voru haldnir með kennurum í Giljaskóla, Glerárskóla,
Lundarskóla og Síðuskóla. Þessir fundir stóðu 2-3 tíma hver og efni þeirra var í stórum
dráttum það sama: Kynning á lykilhugtökum sem varða námsmat . Einkum var lögð
áhersla á sameiginlegan skilning á hugtökum sem varða leiðsagnarmat, lokamat og símat.
Síðan voru hugmyndir Clarke um samfléttun kennslu og námsmat kynntar og ræddar, eftir
því sem tími vannst til. Það verður þó að segja að sá tími varð oft lítill, miklu minni en
æskilegt hefði verið.

Uppgjör, ályktanir og framtíðarsýn ráðgjafa
Verkefninu um námsmat í grunnskólum Akureyrar er nú lokið í þeim skilningi að tímabil
styrksins úr Þróunarsjóði grunnskóla er úti og undirritaður hefur lokið hlutverki sínu sem
ráðgjafi skólanna. Í öðrum skilningi er verkefnið rétt að byrja og mikilvægt að líta á þessi
skil sem áfanga í þróun námsmats og annarra mikilvægra þátta í virkri námskrá grunnskóla
Akureyrar. Þennan áfanga er nauðsynlegt að gera upp um leið og horft er til framtíðar og
verður það gert í þessum kafla. Það sem sagt er í kaflanum um árangur af verkefninu er
byggt á skýrslum námsmatsteymanna sem birtar eru hér á eftir og einnig á frásögnum
námsmatsteymanna á fundum um verkefnið í vetur.

12

Fjölbreytt einstaklingsmiðað námsmat

Verkefninu voru sett metnaðarfull markmið sem voru í meginatriðum tvenns konar: Í
fyrsta lagi voru markmið um að styrkja námsmat sem slíkt með því að gera það gegnsærra
fyrir nemendur og foreldra, stuðla að frekari þróun þess og safna saman hugmyndum um
útfærslu námsmats og námsmatsaðferðir. Í öðru lagi voru markmið um samfléttun námsmats við kennslu og nám, með það fyrir augum að efla sjálfsmat nemenda, styrkja einstaklingsmiðaða starfshætti í námi og kennslu og byggja skólana upp sem fagleg námssamfélög.
Fyrrgreindu markmiðin náðust að mörgu leyti. Í öllum skólunum voru sett á laggirnar
námsmatsteymi sem öll unnu gott starf í anda þeirra. Í öllum skólunum fór fram umræða
um námsmat og flestir þeirra sóttu sér einhvers konar fræðslu um námsmat með lestri
og/eða fræðslufundum. Ætla má að með þessu hafi skilningur kennara á eðli námsmats,
ekki síst leiðsagnarmats, dýpkað og hugtök skýrst og öðlast sameiginlega merkingu í
hugum kennara. Þetta er mikilvægur grunnur undir áframhaldandi þróun námsmats og
árangursríkra starfshátta í skólunum og mikilvægt að þessi umræða eigi sér stað áfram.
Einnig má ráða af skýrslum námsmatsteymanna að í öllum skólunum hafi farið fram einhvers konar kortlagning á stöðu námsmats og ríkjandi námsmatsaðferðum í skólunum.
Þetta er sömuleiðis mikilvæg byrjun á áframhaldandi þróunarstarfi og mati skólanna
sjálfra og annarra á árangri þess.
Undir forystu námsmatsteymanna gerðu flestir skólanna áætlanir um áframhaldandi
þróun námsmats, sumir þeirra til þriggja ára. Mikilvægt er að þessari áætlanagerð verði
fylgt markvisst eftir, fylgst með framvindu starfsins og áætlanir endurskoðaðar eftir þörfum. Þær áætlanir sem gerðar voru til þriggja ára leggja, eðli málsins samkvæmt, einungis
meginlínur og mikilvægt að þeim verði fylgt eftir með framkvæmdaáætlunum til skemmri
tíma og/eða um einstök forgangsverkefni.
Í skýrslum matsteymanna kemur fram að í öllum skólunum voru reyndar ýmsar nýjar aðferðir við námsmat undir formerkjum leiðsagnarmats. Einnig deildu kennarar reynslu af
námsmatsaðferðum og þannig náðu ýmsar aðferðir meiri úrbreiðslu en áður. Þessari
viðleitni er mikilvægt að halda áfram á markvissan hátt.
Þótt það væri ekki beinlínis á stefnuskrá verkefnisins var engu að síður lögð áhersla á að
styrkja heildarstefnumótun skólanna um námsmat. Í þessu skyni var haldinn sérstakur
fræðslu- og vinnufundur með skólastjórnendum enda var það metið svo að slík áætlanagerð væri á þeirra ábyrgð en ekki námsmatsteymanna einna. Ekki er ljóst hvar þessi vinna
er stödd og lítið er vísað til hennar í skýrslum námsmatsteymanna en mikilvægt er fyrir
framgang þróunarstarfsins að henni verði fylgt eftir af festu.
Mun óljósara er að hvaða leyti þau markmið náðust sem lutu að samhengi námsmats við
aðra þætti náms og kennslu og að þróun einstaklingsmiðaðra starfshátta í skólunum. Í
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skýrslum námsmatsteymanna eru takmarkaðar vísbendingar um árangur á þessu sviði og
sama verður að segja um frásagnir á fundum með námsmatsteymunum. Þetta þarf e.t.v.
ekki að koma á óvart í ljósi þess að íhlutun undir merkjum þróunarverkefnisins hefur einungis staðið í eitt skólaár og flestum rannsóknum á skólaþróun ber saman um að það er of
stuttur tími til að hægt sé að gera sér vonir að markmið af þessu tagi náist (sjá t.d. Fullan,
2007). Hins vegar verður að telja mikilvægt að þessi markmið verði áfram sett á oddinn í
þróunarstarfi skólanna á sviði námsmats. Um leið má benda á mikilvægi þess að slíkt
þróunarstarf sé formlegt og markvisst ef vænta á árangurs af því.3 Slíkt þróunarstarf á
vissulega að hafa að markmiði að hlúa að faglegu námssamfélagi í skólum en um leið
verður að skipuleggja það á forsendum faglegra námssamfélaga og fyrirliggjandi þekkingar
á því hvað þarf til að byggja slík samfélög upp: Sameiginlega sýn, víðtæka forystu,
samábyrgð á námi nemenda, faglega skuldbindingu og starfsþróun kennara, samræður og
ígrundun um nám nemenda, viðvarandi mat og ráðgjöf sem sniðin er að þörfum kennara
og skóla (Bolam, McMahon, Stoll, Thomas og Wallace, 2005; Stoll og Louis, 2007). Síðast
en ekki síst verður að telja mikilvægt að halda til því til streitu að líta á öll þróunarverkefni
á sviði námsmats, náms og kennslu sem eina órjúfanlega heild þar sem hugmyndir og
starfshættir verða að fara saman, eitt verkefni styður annað og árangur eins verður
árangur annars (sbr. Shepard, 2000).

3

Sjá t.d. um vinnuferli við þróun námsmats hjá Clarke, 2008)
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Fylgiskjöl
Fylgiskjal 1. Minnisblað eftir fund 10. sept. 2008
Efni fundar: Samhæfing þróunarverkefna um námsmat, einstaklingsmiðaða kennsluhætti
og e.t.v. byrjendalæsi í grunnskólum Akureyrar. Ætlunin er að fylgja eftir undirbúningi
undir námsmatsverkefnið frá því í vor og koma verkefninu á flot sem fyrst. Væntingar eru
um að í því verði hægt að tengja saman námsmat og aðra kennslutilhögun og þá um leið
þróunarverkefni á borð við einstaklingsmiðaða kennsluhætti og byrjendalæsi sem miða að
breyttum kennsluháttum
Fundinn sátu: Birna Svanbjörnsdóttir, Gunnar Gíslason, Rúnar Sigþórsson og Trausti
Þorsteinsson
Drög að eftirfarandi framkvæmdaáætlun urðu til á fundinum:
1. Skrifa skólum og fá á hreint hverjir eru í námsmatsteyminu í hverjum skóla (hvort
breytingar hafa orðið frá í vor) og hver er tengiliður við sameiginlegt teymi. RS
gerir þetta.
2. Boða teymin til sameiginlegs fundar um viðfangsefni og skipulag vetrarins.
Fundinn munu sitja BS, GG og RS. Þarna þarf m.a. að ræða um samhæfingu
þróunarverkefna. RS sér um þetta
3. Á fundinum með teymunum þarf að leggja upp með eftirfarandi verkefni til að
vinna að í vetur.
a. Stefnumótun um námsmat innan skólanna. Þetta verkefni þarf að vinna
með stjórnendum. GG heldur utan um. Ráðgjöf frá skólaþróunarsviði
b. Framkvæmdaáætlun um þróun námsmats. Gróflega til þriggja ára en
nánari fyrir næsta vetur. Viðfangsefni teyma með ráðgjöf frá RS.
c. Tilraunir með breytt námsmat í vetur.
i. Tengdar þróunarstarfi sem þegar er í gangi; EMK eða byrjendalæsi.
Ráðgjöf myndi þá falla saman við þá ráðgjöf sem veitt er vegna
þessara verkefna hvort sem er
ii. Tilraunir samstarfshópa kennara um breytt námsmat ótengt öðrum
verkefnum (ENK og byrjendalæsi). Spurning um ráðgjöf hér en varla
er raunhæft að ætla annað en að einhverja þurfi að veita.
d. Mánaðarlegir fundir með teymum og heimsóknir í skóla ca. 2x á önn. RS sér
um þetta en skipulag þarf að útfæra í samvinnu við teymin.
4. Skráning þess sem gert er í námsmati í skólunum er mikilvæg enda var eitt af
upphaflegum markmiðum verkefnisins að safna saman dæmum um
námsmatsverkefni.
5. Skýrsla í vor (hver sem skrifar hana!)
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Fylgiskjal 2: Námsmat í grunnskólum Akureyrar: Þriggja ára áætlun

Skóli: __________________________________________________________________

Heildarmarkmið verkefnisins – árangur að
loknum þremur árum
1. ár
Markmið og helstu viðfangsefni
Hugsanleg forgangsverkefni og tenging við
önnur þróunarverkefni
Framkvæmd og skipulag (s.s. umsjón, verkþættir, verkaskipting)
Bjargir (t.d. þörf fyrir
fræðslu, breytt skipulag)
Viðmið um árangur –
mat framvindu og
árangri.
2. ár
Markmið og helstu viðfangsefni
Hugsanleg forgangsverkefni og tenging við
önnur þróunarverkefni
Framkvæmd og skipulag (s.s. umsjón, verkþættir, verkaskipting)
Bjargir (t.d. þörf fyrir
fræðslu, breytt skipul.)
Viðmið um árangur –
mat framvindu og
árangri.

18

Fjölbreytt einstaklingsmiðað námsmat

3. ár
Markmið og helstu viðfangsefni
Hugsanleg forgangsverkefni og tenging við
önnur þróunarverkefni
Framkvæmd og skipulag (s.s. umsjón, verkþættir, verkaskipting)
Bjargir (t.d. þörf fyrir
fræðslu, breytt skipul.)
Viðmið um árangur –
mat framvindu og
árangri.

Forgangsverkefni veturinn ___________
Skóli: __________________________________________________________________

Markmið vetrarins
Væntanlegur árangur
að vori (viðmið)
Forgangsverkefni
Skipulag þróunarstarfsins
Sundurliðaðir verkþættir og ábyrgð á
þeim
Tímasettir áfangar (t.d.
skil, áfangaskýrslur
o.s.frv.)
Bjargir (t.d. þörf fyrir
fræðslu, breytt skipulag)
Mat framvindu og
árangri.
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Fylgiskjal 3: Mótun stefnu um námsmat
Fundur með stjórnendum í grunnskólum Akureyrar
9. desember 2008

Vinnið saman eftir skólum:

I

Byrjið á að orða (eða rifja upp ef hún er til) heildarstefnu / framtíðarsýn skólans um námsmat. Þetta
ætti að vera ca. 100–150 orða yrðing (statement).

II

Hver er staða námsmats í skólanum nú (í ljósi framtíðarsýnarinnar). Skráið nokkur orð um mat ykkar
á þessu. Ef gögn eru til, t.d. úr sjálfsmati, rifjið þau upp.

III

Stefna skólans um námsmat mun, eðli málsins samkvæmt, snerta starfshætti stjórnenda, kennara og
nemenda og samstarf skólans við heimilin. Hlutverk stefnunnar er að móta og samræma – a.m.k. að
vissu marki – starfshætti í skólanum. Stefna skóla mun þess vegna taka til a.m.k. eftirtalinna þátta –
og hugsanlegar fleiri eftir ákvörðun skólans. Ræðið þessa þætti og bætið við þá er ykkur finnst þurfa.
o

Hvað er metið (til hvaða námsþátta, og námsafraksturs nær matið)

o

Hvernig er metið (vægi leiðsagnar- og lokamats og e.t.v. stefna um aðferðir innan hvors um
sig)

o

Hversu oft er metið (á einkum við lokamat, því leiðsagnarmat er stöðugt)

o

Hver metur (kennarar, sjálfsmat nemenda, jafningjamat, foreldrar)

o

Hvernig og hversu oft eru niðurstöður námsmats skráðar (líka leiðsagnarmats)

o

Hvernig er endurgjöf háttað (þ.m.t. formlegir vitnisburðir)

o

Hvernig er samhengi námsmats við kennslu (námsmat og endurgjöf í ljósi markmiða,
aðlögun kennslu í ljósi námsmats o.s.frv.)

o
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IV

V

Nýtið nú það sem eftir er tímans til að byrja að skipuleggja vinnuferlið við stefnumótun skólans.
Ræðið fyrst eftirfarandi (og fleira sem ykkur þykir mikilvægt):
o

Hvenær er raunhæft að mótuð stefna liggi fyrir?

o

Hvernig á að byrja?

o

Hvernig sjáið þið fyrir ykkur vinnuferlið?

o

Hverjir eiga að stýra vinnunni?

o

Hverjir eiga að taka þátt í vinnunni – hverjir eiga að vera höfundar stefnunnar?

o

Tímasetjið helstu áfanga?

o

Hvernig á að tryggja að stefnan hafi raunverulega áhrif á það sem henni er ætlað að móta
(sbr. lið III)?

Hvaða hindranir er hugsanlegt / líklegt að verði á vegi skólans við stefnumótunina? Hvernig verður
þeim mætt? Hvað er hugsanlegt / líklegt að standi með ykkur í vinnunni?

Það sem gæti valdið erfiðleikum

Það sem hægt væri að gera til að mæta því

Það sem gæti auðveldað

Það sem hægt væri að gera til að nýta það
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I. II.Skýrslur skóla
Brekkuskóli
Námsmatsteymi:4 Helena Sigurðardóttir, Erla Rán Kjartansdóttir og Hanna Dóra Markúsdóttir.

Forgangsverkefni í Brekkuskóla vor 2009

4

Markmið
vetrarins

- Skrá hvernig námsmat er framkvæmt í skólanum í dag.
- Koma af stað umræðu um námsmatið. Stigs-og kennarafundir þar sem námsmat var rætt.
Starfsdagar að vori og aftur að hausti þar sem unnið er að skipulagi námsmats.
- Hver kennari prófi eina nýja námsmatsaðferð og skrái hjá sér árangurinn. Hver
kennari/teymi kynnti nýja námsmatsaðferð sem prófuð var á skólaárinu .
- Skráningar inn í verkefnabækur í Mentor. Flestir kennarar á mið- og unglinga stigi skrá inn
verkefnabækur.
- Gera heildaráætlun fyrir næsta skólaár. Unnið úr því að stjórnendum og þeir koma með
áætlun út frá þeirri vinnu sem fylgt verður eftir næsta skólaár..

Væntanlegur
árangur að
vori (viðmið)

- Nákvæmari yfirsýn yfir stöðu skólans. Sjá neðar í skýrslu.
- Fjölbreyttari námsmatsaðferðir. Mjög fjölbreyttum aðferðum er beitt í Brekkuskóla og hefur
þetta verkefni einungis aukið á þá fjölbreytni.
- Skráning verkefnabóka inn á Mentor í öllum fögum. Áfram unnið með þennan þátt einnig
stefnt að því að skoða Námsframvindu í Mentor jafnhliða, fyrst er varðar lestrarkennslu.

Hugsanleg forgangsverkefni
og tenging við
ön n u r
þ ró u n a rverkefni

- Skrá hvernig námsmat er framkvæmt í skólanum í dag. Er í vinnslu.
- Námsmat liggi ljóst fyrir bæði nemendum og foreldrum. Flestir nemendur/foreldrar fá
skipulag í annarbyrjun, einnig skráð inn á námsáætlanir í Mentor. Stefnt að því að allir fái
námsáætlun í byrjun annar og að nemendur / foreldrar hafi eitthvað um áætlunina að segja.
- Tenging við einstaklingsmiðaða kennsluhætti. Tengist yfirleitt námsefni hvers og eins nem.

Skipulag
þ ró u n a rstarfsins

- Umræður/vinnufundir í tengslum við kennara- og stigsfundi: Hvað á að meta, hvernig / hvenær.
- Kynning á námsmatsaðferðum, gott ef hægt er að virkja kennarana sjálfa til að kynna aðferðir
sem ganga vel hjá þeim. Þarna inn í fléttast e.t.v. fjölbreyttar kennsluaðferðir.

Tímasettir
áfangar (t.d.
skil, áfangaskýrslur o.s.frv.)

- Hver kennari prófi eina nýja námsmatsaðferð og skrái hjá sér tilgang, framkvæmd og
niðurstöðu. (maí ´09). Kynningar á starfsdögum í júní.
- Við skil á einkunnum fylgi verkefnabók sem birta má nemendum og foreldrum. (júní ´09)
Nemendur og forráðamenn sjá verkefnabækur í Mentor.

Bjargir (t.d. þörf
fyrir fræðslu,
breytt skipulag)

- Nota fólkið í skólanum, safna saman upplýsingum um áhugaverða hluti í námsmati sem kennarar
eru að gera nú þegar taka þær til skoðunar á stigsfundum og skoða hvað aðrir geti lært af þeim og
hvort fleiri séu tilbúnir til að prófa. Töluvert notað í vetur.
- Vinnufundir í tengslum við námsmat. Starfsdagar, kennara- og vinnufundir í tengslum við námsmat.

Ma t
framvindu og
árangri

- Samantekt á námsmatsaðferðum í Brekkuskóla. Sjá APA-könnun.
- Skýrsla frá hverjum kennara um notkun á nýrri námsmatsaðferð á þar til gerðu eyðublaði.
Skilað á starfsdögum með kynningarfundi.
- Skil á verkefnabókum inn í Mentor. Skoða við lok skólaárs 2008-2009.

Forsvarsmenn hvers teymis eru taldir fyrst.
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Námsmatsvinna við Brekkuskóla 2008–2009
Við lok skólaársins 2007–2008 var starfsdagur nýttur til kynningar á leiðsagnarmati. Töluverðar umræður fylgdu í kjölfarið, farið var aðeins inn á það hvernig hægt væri að styrkja
kennara í notkun sinni á leiðsagnarmati. Kennarar fóru einnig í stutta útskýringu á hugtakinu þannig að sameiginleg túlkun væri til staðar.
Verkefni sem sett voru fyrir hvern kennara skólaárið 2008–2009 voru þau að hver kennari
átti að prófa eina nýja námsmatsaðferð, skrá hana hjá sér og kynna síðan á starfsdögum
vorið 2009. Þá áttu kennarar að skrá hvernig einkunnir í hverju fagi skiptust inn í verkefnabókum í Mentor, en skólinn nýtir sér einnig leiðsagnarmat, námsáætlanir og skráningar á
skipulagi námsmats í því forriti.
Nokkrir stigs- og kennarafundir fóru í umræður um námsmat í Brekkuskóla. Lögð var fyrir
rafræn APA-könnun þar sem kennarar voru beðnir um að svara spurningum í tengslum við
námsmat. Út frá könnuninni fór í gang vinna frá þeim svörum sem bárust. Þá hefur skólinn
ákveðið að fella niður prófadaga næsta skólaár á yngsta- og miðstigi. Fjórir uppbrotsdagar
verða nýttir í próf á unglingastigi samkvæmt skóladagatali næsta skólaárs.
Starfsdagar í júní voru helgaðir námsmati í Brekkuskóla. Þóra Björk Jónsdóttir kom og hélt
fyrirlestur um námsmat. Áður en hún kom höfðu kennarar lesið fyrirfram valda kafla úr
bók hennar Námsmat með áherslu á leiðsagnarmat og rætt innihald hennar. Eftir fyrirlesturinn var unnið með skilgreiningar og mikilvægar áherslur í tengslum við námsmat
innan skólans.
Á starfsdögunum kynntu kennarar þær námsmatsaðferðir sem þeir höfðu prófað í vetur.
Almenn ánægja var með flestar þær aðferðir sem prófaðar voru. Einnig var lögð mikil
vinna í endurskoðun og stefnumótun skólans á námsmati. Unnið verður áfram með
gögnin er fengust úr þeirri vinnu næstkomandi haust.

Námsmatsaðferðirnar sem prófaðar voru í Brekkuskóla 2008–2009
Námsmatsaðferðir

Skilgreining

Árgangur eða námsgrein

Ferilmöppur

Nemendur halda skipulega til haga
sýnishornum af verkefnum sínum
og skrifa um þau. Ýmsar útfærslur
voru prófaðar.

1.–7
7. bekkur

Óhefðbundin próf og kannanir af
ýmsu tagi

Munnleg próf, samvinnupróf,
heimapróf, „svindlpróf”, tveggja
daga próf, viðhorfakannanir.

Danska, Stærðfræði á
unglingastigi, 9.–1
10. bekkur, 6.–
7. bekkur, 3. bekkur

Sjálfsmat nemenda

Nemendur leggja sjálfir mat á
námið.

2.–10. bekkur

Jafningjamat nemenda

Nemendur meta verkefni skólafélaganna með formlegum hætti

4.–6. bekkur

Samvinnunám

Nemendur eru þjálfaðir í að vinna

1. bekkur

23

Fjölbreytt einstaklingsmiðað námsmat

saman í hópum að ákveðnu
viðfangsefni.
Áform

Nemendur áforma í hverri viku og
ígrunda hvernig námið gekk.

6. bekkur

Gátlistar, matslistar og
marklistar

Tæki til skráningar á námsmati, við
sjálfsmat, jafningjamat og
endurgjöf.

6. bekkur og 8.–1
10. bekkur

Ferilmöppudagar

Nemendur sýna félögum, foreldrum eða öðrum afrakstur vinnu
sinnar.

1.–7
7. bekkur

Leiðsagnarmat

Kennarar gefa nemendum tíða
endurgjöf og aðstoða þá við að
gera sér grein fyrir því hvernig þeir
standa í náminu.

4.–6
6. bekkur

Leiðsagnarmat á Mentor

Nemendur, ásamt foreldrum,
svara í Mentor-leiðsagnarmati fyrir
viðtöl að hausti og á vorönn. Stefnt
að því að nýta þetta einnig við mat
á miðri önn á næsta skólaári.

1.–10. bekkur

Nemendaviðtöl

Viðtöl þar sem rætt er við nemendur um líðan og markmiðssetningu í námi, stuðst er við
leiðsagnarmat í Mentor við
undirbúning viðtala.

1.–10. bekkur

Ferilmöppur
Allir árgangar frá 1.–7. bekk í Brekkuskóla safna nú í ferilmöppur. Möppurnar eru notaðar
í flestum fögum og fá nemendur í hendur lista þar sem talin eru upp þau verkefni sem
æskilegt væri að hafa í möppunni. Nemendur mega síðan ráða hvort þeir bæti við fleiri
verkefnum sem þeir eru stoltir af og vilja sýna. Haldnir voru ferilmöppudagar sem mikil
ánægja var með, þar buðu nemendur foreldrum sínum, eða öðrum tengdum ættingjum,
til að koma og sjá innihald möppunnar. Þeir gestir sem komu í heimsókn skrifuðu síðan
álit sitt á möppunni og jákvæð skilaboð til viðkomandi nemanda. Þessi skilaboð eru síðan
geymd í möppu hvers og eins. Brekkuskóla þykir mikilvægt að koma á jákvæðum samskiptum um nám hvers nemanda.
Nemendaviðtöl
Nemendaviðtöl eru tekin í Brekkuskóla einu sinni á önn. Þar ræða umsjónarkennarar við
nemendur sína um líðan, framgang og markmiðssetningu. Viðtölin eru geymd ýmist í rafrænu eða skriflegu formi. Þau er síðan hægt að nota til þess að aðstoða nemendur við að
standa við markmið sem þeir hafa sett sér. Í viðtölunum koma oft fram hlutir sem hægt er
að bæta bæði í kennsluháttum og skipulagi kennslunnar, kennarar eru jákvæðir og telja
þessa vinnu skila sér vel.
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Leiðsagnarmat á Mentor
Brekkuskóli notar leiðsagnarmat í Mentor. Þar fylla allir kennarar og nemendur, með aðstoð foreldra, inn hvernig framgangur er í hverju fagi. Þetta er gert á hverri önn bæði til að
upplýsa foreldra og nemendur um hvernig gengur og sem umræðugrundvöll fyrir viðtöl.

Niðurstöður
Almenn ánægja er á meðal starfsfólks Brekkuskóla með aukna umfjöllun um námsmat.
Flestir telja að námsmat þurfi að vera fjölbreytt og þar með koma til móts við nemendur.
Margir prófuðu nýjar aðferðir sem heppnuðust vel og sjá fram á meiri fjölbreytni næsta
skólaár. Innan skólans er fjölhæft fólk með góðar hugmyndir og ætlunin er að safna í
skipulagðan námsmatsgagnagrunn sem auðveldar kennurum vinnu sína að námsmati. Við
upphaf skólaárs 2009–2010 verður mörkuð ný stefna í tengslum við námsmat skólans,
undirbúningsvinnan fór fram á starfsdögum nú í vor þar sem kennarar unnu að
endurskoðun og stefnumótun skólans á námsmati. Á starfsdögum næsta haust verður
kennurum gefinn rúmur tími til skipulagningar námsmats næsta skólaárs, sú vinna sem
unnin hefur verið nú þegar á áreiðanlega eftir að nýtast vel þá.
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Giljaskóli
Námsmatsteymi: Vala Stefánsdóttir, Ragna Kristjánsdóttir Svava Þ. Hjaltalín, Thelma
Baldursdóttir.

Skólaárið 2007–2008.
Fulltrúar í námsmatsnefnd frá grunnskólum Akureyrar funduðu. Deildarstjóri fyrir hönd
Giljaskóla.
Námsmatshópur skipaður í Giljaskóla haustið 2008. Í honum voru deildarstjóri og stýrimenn.
Námsmatsumræða á stigsfundum, fundir stjórnenda og stýrimanna, almennir kennarafundir. Stjórnendur unnu drög að námsmatsstefnu og skilgreiningum.

Skólaárið 2008–2009
Okt.–des.
Stjórnendur og stýrimenn gerðu grófa námsmatsáætlun og skiluðu henni til RS (fskj. 1).
Námsmatsumræða á stigunum um hvernig við metum nám nemenda, hverju við viljum
breyta og hvað við viljum bæta, sbr. eyðublað lagt fyrir kennara á unglingastigi (fskj. 2).
5. janúar.
Starfsdagur í Giljaskóla. Námsmatsfundur með öllum kennurum. Jón Baldvin skólastjóri
fór yfir eitt og annað um öflugt skólastarf og skilvirkt námsmat. Áhersla lögð á að skilvirkni skóla snýst um fjölmargt annað en hámarksárangur í bóklegu námi og þróunarverkefni um námsmat snertir alla þætti skólastarfs. Rætt var um breytingar í átt frá hefðbundnu námsmati í átt til aukinnar fjölbreytni í anda hugmynda um námsmat í þágu
náms.
Áætluð vinna á vorönn:
1. Unnin áætlun til þriggja næstu ára, 2009–2012.
2. Unnin nákvæm áætlun um fyrirkomulag námsmats 2009–2010.
Um vinnuferlið:
1. Námsmatshópur vinnur drög að framkvæmdaáætlun.
2. Kennarar leggja til umbætur og breytingar.
3. Rætt á nokkrum fimmtudagsfundum.
4. Foreldrar (foreldrafélag og skólaráð) og nemendaráð fá umsagnarrétt.
5. Uppgjör skólaársins í júní 2009.
6. Prófa sig áfram með breytt námsmat á vorönn 2009.
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Til ákvörðunar fyrir skólaárin 2009–2012 (áætlun unnin á vorönn 2009):

 Hvað er metið? Þekking, framfarir, skilningur, leikni, viðhorf, samskipti og vinnubrögð.
 Hvernig er metið? Vægi leiðsagnar- og lokamats og etv. stefna um aðferðir innan hvors
um sig. Leiðsagnarmat skal aukið.

 Hversu oft er metið? Á einkum við formlegt lokamat, því leiðsagnarmat er stöðugt í
gangi.






Hver metur? Kennarar, sjálfsmat nemenda, jafningjamat, foreldrar.
Hvernig og hversu oft eru niðurstöður námsmats skráðar? Líka leiðsagnarmats.
Hvernig er endurgjöf háttað? Þ.m.t. formlegir vitnisburðir.
Hvernig er samhengi námsmats við kennslu? Námsmat og endurgjöf í ljósi markmiða,
aðlögun kennslu í ljósi námsmats o.s.frv.

Hluti af þessu er samræmt og formlegt. Annað getur verið hluti af leiðsagnarmati hvers
kennara og því ekki formlegt og samræmt fyrir skólann.
Nokkrar leiðir við leiðsagnarmat ræddar. Leiðsagnarmatið frá Mentor kynnt og kennt.
Ákveðið var að á vorönn yrði áhersla lögð á sjálfsmat nemenda. Stjórnendur höfðu lagt
drög að flokkum um sjálfsmat tengt félagslegum þáttum (fskj. 3). Kennarar fóru yfir sjálfsmatsþættina og gátu gert tillögu að breytingum á flokkum og efnisþáttum. Kennarar fóru
einnig yfir drögin að námsmatsstefnunni.
Sjálfsmatsþættirnir voru skráðir í leiðsagnarmatseininguna á Mentor og miðað við að
hvert stig gæti valið þá þætti sem hentuðu.
Markmið sjálfsmats:

 Efla leiðsagnarhluta námsmats.
 Auka áherslu skólans á markmið/þætti sem stuðla að alhliða þroska og árangri í námi,
félagslegum samskiptum, siðferðilegum þroska, virkni í lýðræðisþjóðfélagi o.fl.

 Gera samræðu kennara, nemenda og foreldra markvissari, ekki síst um aðra þætti
skólastarfsins en þá sem snúa að þekkingaratriðum.






Auðvelda skilning nemenda á eigin persónuþroska.
Hvetja nemendur til dáða og styrkja sjálfsmynd þeirra.
Auka ábyrgð og virkni nemenda í námi og samskiptum.
Bæta árangur nemenda og kennara.

12. febrúar: Námsmatsfundur með kennurum. Farið yfir framkvæmdaáætlun frá stýrihópi / stjórnendum (fskj. 4). Ýmsar aðferðir við sjálfsmat kynntar (fskj. 4). Ákveðið að
leggja leiðsagnarmat fyrir nemendur í Mentor á miðri vorönn.
15. apríl: Kynning á hópastarfi í tengslum við námsmatsverkefnið sem námsmatsnefndin
skipulagði. Kennarar gátu valið um átta mismunandi viðfangsefni, flest tengd leiðsagnar-

27

Fjölbreytt einstaklingsmiðað námsmat

mati (fskj. 5). Námsmatsnefndin tók saman og flokkaði lesefni fyrir hópana. Markmiðið var
hver hópur kynnti sína vinnu á starfsdegi í júní.
Áætlað var að hver kynning/fyrirlestur tæki um 30 mín. með umræðum og spurningum.
Nokkrir fundartímar nýttir í hópavinnuna og tími gefinn á starfsdegi í vor til lokaundirbúnings.
9. júní: Hópar kynntu vinnu sína á sal. Umræður og spurningar leyfðar.
10. júní: Stigin unnu námsmatsáætlun fyrir veturinn 2009–2010 (fskj. 6). Staða
verkefnisins – hvað hefur áunnist – hvað er framundan.

Fylgiskjöl
Fylgiskjal 1:
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Fylgiskjal 2
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Fylgiskjal 3: Sjálfsmatsflokkar

31

Fjölbreytt einstaklingsmiðað námsmat

Fylgiskjal 4: Framkvæmdaáætlun Giljaskóla

Vorönn 2008
Tími

Kynning /framkvæmd

12. feb.

Farið yfir drög að námsmatsáætlun frá stýrihópi/stjórnendum.
Sjálfsmat nemenda á miðri önn (mentor)
Áhersla á sjálfsmat á félagslegum þáttum.

feb./mars
mars – maí

Umræða um sjálfsmat og mat á félagslegum þáttum á stigunum.
Tilraunir og umræður á stigunum. Mat á félagslegum þáttum.
Sjálfsmatsbæklingur (aðrar greinar?) lesinn/ræddur/kynntur

júní

Lokafrágangur á framkvæmdaáætlun.
Ath. birtingu námsmats/vitnisburðar!
Nákvæm áætlun fyrir skólaárið 2009-2010 samþykkt.
Kafli um sjálfsmat hjá hverjum bekk/sérgrein í ársskýrslu í vor.

2009-2010
Tími

Kynning /framkvæmd

Ágúst –des.

Farið yfir námsmatsáætlun ársins, breytingar á birtingarformi og skilum námsmats
ákveðnar fyrir skólaárið.
Sjálfsmat sem tengist beinlíns kennslu, námsgreinum bætt við.
3 uppgjörstímabil sjálfsmats
Áframhaldandi vinna um sjálfsmat.
Samstarfshópar kennara vinna saman (3-5).
Hvert teymi gerir áætlun um verkefni innan sjálfsmats
Teymið kynnir sér í sameiningu eitthvert lesefni / leiðbeiningarefni um þær breytingar
sem það er að fást við.
Teymin kynna áætlun sína á fundi.
Í janúar skal skila skriflegri umsögn um verkefnið.

janúar

Kynning á notkun ferilmappa / leiðarbækur (og/eða annars námsmats)
Þættir í námsmatsbók Þóru Bjarkar lesnir/ræddir.
Samstarfshópar kennara vinna saman (3-5).
Hvert teymi gerir áætlun um nýja námsmatsaðferð (innan ramma leiðsagnarmats) og
prófar.
Teymin kynna áætlun (og/eða tilraun) sína á fundi.
Í maí skal skila skriflegri umsögn um verkefnið.

júní

Mat og áframhaldandi vinna með birtingarform og skil á námsmati.
Matslistar sem unnið hefur verið með eru metnir.

2010-2011
Tími
Ágúst – des.

Kynning /framkvæmd
Matslistar gerðir í sem flestum greinum sem hluti af frammistöðumati.
Kennarar prófi að meta einhvern þátt skólastarfsins með stöðluðum gátlistum. Gátlistar
lagðir fram til prófunar af námsmatshópnum.
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Fylgiskjal 5
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Glerárskóli
Námsmatsteymi: Katrín Fjóla Guðmundsdóttir, Aðalheiður Bragadóttir, Guðrún Þóra
Björnsdóttir og Ingibjörg Kristín Gunnarsdóttir.

Inngangur
Námsmatsteymið hittist að meðaltali einu sinni í mánuði og fór yfir stöðu mála og lagði
línurnar fyrir starfið. Á haustdögum var gerð aðgerðaráætlun til næstu þriggja ára sem hér
fylgir. Vinna við fjölbreytt námsmat hefur verið í gangi í skólanum í nokkur ár en kennarar
eru komnir mislangt í að tileinka sér fjölbreyttar matsaðferðir. Vægi lokaprófa hefur verið
minnkað og leiðsagnarmat hefur verið að ryðja sér til rúms í auknum mæli. Margir kennarar eru að prófa nýjar matsaðferðir og afla sér upplýsinga um námsmatsfræði. Hlutverk
teymisins er m.a. að safna upplýsingar um stöðu mála og huga að gerð miðlægs
hugmyndabanka með námsmatsverkefnum og gagnlegum upplýsingum um námsmat.
Teymið var sammála um að gefa þyrfti kennurum tíma til að ígrunda og tileinka sér nýjar
matsaðferðir og breyta hugsun sinni varðandi námsmat. Kynna þyrfti leiðsagnarmat og
fara vel yfir hvað felst í því hugtaki. Mikilvægt er að skólasamfélagið hafi sama skilning á
öllum hugtökum sem snerta námsmat og því þarf að gefa tíma í umræður og ígrundun um
aðferðir. Í ljós kom að kennurum skólans hentar best að fræðast af hvor öðrum, þar sem
kennarar kynna og sýna hvernig námsmatsaðferðum þeir beita og segja frá reynslu sinni
bæði kostum og göllum.

Vinna námsmatsteymis
Aðgerðaráætlun var unnin á haustönn. Teymið telur betra að þróa námsmatið í hægum
skrefum og festa í sessi það sem vel gengur. Kennarar þurfa oft tíma til að velta fyrir sér
nýjum hugmyndum og lesa sér til áður en þeir eru tilbúnir að prófa hlutina. Umræðan er
komin vel af stað í skólanum og margir hafa nýtt sér bók Þóru Bjarkar Jónsdóttur um
námsmat, sem þeir kennarar sem vildu fengu afhenta á vordögum 2008, til að prófa nýjar
aðferðir. Einnig fékk námsmatsteymið fleiri bækur um námsmat sem kennarar teymisins
hafa verið að kynna sér.
KFG taldi æskilegt að fá Rúnar Sigþórsson til að koma á einn kennarafund til að ræða um
námsmat og leggja grunn að sameiginlegum skilningi kennarahópsins á hugtökum sem
notuð eru í námsmatsfræðum. Æskilegt þótti að allir kennarar prófuðu að minnsta kosti
eina námsmatsaðferð sem þeir hafi ekki nýtt sér hingað til.
Á sameiginlegum fundi með stigstjórum í janúar 2008 óskaði námsmatsteymið eftir að
stigstjórar könnuðu hjá sínu stigi hvaða námsmatsaðferðum kennarar væru að beita og
skráðu niður. Einnig að stigstjórar öfluðu upplýsinga um hvaða nýjar aðferðir kennarar
vildu kynna sér og hvort þörf væri á utanaðkomandi ráðgjöf. Í máli stigstjóra kom fram að
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verið væri að prófa margar mismunandi aðferðir og ráðlagt væri að miðla þeirri reynslu
milli kennara og kennarahópa. Æskilegt væri að kennarar segi frá vel heppnuðum
námsmatsaðferðum á stigs- eða kennarafundum því líklegra er að fleiri prófi það sem vel
gengur. Guðrún Þóra hefur góða reynslu af því. Ýmis fræðsla varðandi námsmat er nú
þegar til staðar í skólanum má þar nefna í tengslum við Byrjendalæsi, einstaklingsmiðun
og fræðslu um stærðfræði fyrir yngsta- og miðstig. Þóra Rósa Geirsdóttir fór yfir með
kennurum hvernig unnið er úr niðurstöðum samræmdra prófa.
Stigstjórar öfluðu upplýsinga um námsmat hjá sínu stigi í janúar og febrúar og vann
teymið úr þeim gögnum sem fram komu. Fram kom að kennarar eru langflestir komnir vel
af stað við að nýta sér fjölbreyttar námsmatsleiðir. Rúnar Sigþórsson fræddi kennara um
námsmat á kennarafundi 11. mars og vakti sú fræðsla töluverðar umræður um námsmat
og kennarar virtust gera sér betur grein fyrir hvað felst í hugtakinu leiðsagnarmat. Haldinn
var sameiginlegur fundur um námsmat þar sem óskir kennara varðandi áframhald voru
ræddar. Þar komu fram margar góðar hugmyndir, m.a. að stofna leshringi næsta haust um
námsmat og að auka það að kennarar kynntu námsmatsaðferðir sem gefist hafa vel fyrir
hvor öðrum. Kennararnir telja sig græða meira á að fá sýnikennslu, sýnishorn og að aðrir
kennarar segi frá hvernig þeir vinna en hlusta á fræðilega fyrirlestra um námsmatsfræði.
Nefndin mun vinna ötullega að því að koma þessum hugmyndum í gang strax næsta
haust.

Þriggja ára áætlun Glerárskóla
Heildarmarkmið verkefnisins – árangur að
loknum þremur árum

Fjölbreytt námsmat, sem tekur mið af markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla.
Áhersla á leiðsagnarmat. Að kennarar hafi öðlast þekkingu á leiðsagnarmati og
færni í að beita því og hafi fest í sessi eina til tvær aðferðir við leiðsagnarmat.

1. ár
Markmið og helstu viðfangsefni

Auka frumkvæði kennara að því að nýta sér fjölbreyttara námsmat.
Kynna námsmatsaðferðir fyrir kennurum m.a. að allir kynni sér bókina Fjölbreytt
námsmat með áherslu á leiðsagnarmat e. Þóru Björk Jónsdóttur. Kennarar lesi
sér til um ýmsar leiðir í leiðsagnarmati og prófi að minnsta kosti eina aðferð í
vetur.
Fræðsla um kennslufræði stærðfræðinnar fyrir yngsta- og miðstig með áherslu á
námsmat ágúst 2008 – maí 2009. Fjölbreyttara námsmat í stærðfræði hjá 1.–7.
bekk.
Fræðslufundur um leiðsagnarmat með áherslu á möppumat, gát- og matslista á
vorönn skólaárið 2008-2009.

Hugsanleg forgangsverkefni og tenging við
önnur þróunarverkefni

Leiðsagnarmat, umræður og áherslur sem skólinn vill leggja. Allir kennarar velji
sér aðferð sem þeir vilja auka færni sína í og prófi þá aðferð í vetur.
Námsmat í stærðfræði á yngsta- og miðstigi skoðað sérstaklega með áherslu á
leiðsagnarmat.
Allir nemendur í 1. – 3. bekk eigi og noti sýnismöppu. Sýnismöppur verði hluti af
lokamati nemanda í 1. – 3. bekk.

Framkvæmd og skipulag

Námsmatsteymi hittist einu sinni -tvisvar í mánuði og fer yfir stöðuna og metur
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(s.s. umsjón, verkþættir,
verkaskipting)

árangur af þeim gögnum sem berast. Kennarar skili áætlun/ eða sýnishorni af
vinnu sinni í leiðsagnarmati í maí.
Fræðsla fyrir kennara um kennslufræði stærðfræðinnar og námsmat. Reglulegir
fræðslufundir fyrir yngsta- og miðstig ráðgjafi frá HA (Þóra Rósa Geirsdóttir),
Kennarar prófa aðferðir milli fræðslufunda og ræða saman og ígrunda vinnu sína.
Kennarar segja frá aðferðum og hvernig gengur á fundum.
Einstaklingsmiðun - Byrjendalæsi- námsmat Ráðgjafar frá HA (Jenný og Birna).
Fræðsla um aðferðir í leiðsagnarmati og sérstakur fundur um samræðuna sem
námsmatsaðferð í mars fyrir kennara í 2. og 3. bekk. (Einstaklingsmiðun).
Námsmatsteymi fer yfir hvar skólinn stendur og kortleggur hvar þörf er á
fræðslu. Rætt á stigsfundum. Kennarar segja frá aðferðum og reynslu sinni af
námsmatsaðferðum á stigsfundum.
Umræðufundur (stigskipt) í apríl um hvernig sjáum við námsmat þróast á næstu
árum.
Sýnismöppudagur að vori fyrir foreldra 1. – 3. bekk.
Verkefnabanki á samgögnum.
Rætt og tekin ákvörðun um hvaða kennarahópar kynni sér stöðumat í Mentor.

Bjargir (t.d. þörf fyrir
fræðslu, breytt skipulag)

Fræðsla um námsmat með áherslu á leiðsagnarmat frá HA í mars (Rúnar
Sigþórsson).
Fræðsla frá kennurum sem hafa notað möppumat og sóknarkvarða með góðum
árangri. Kennarar miðla reynslu sinni á stigsfundum.
Handleiðsla fyrir kennara sem styttra eru komnir (fulltrúar úr námsmatsteymi
eru til ráðgjafar).

Viðmið um árangur –
mat framvindu og
árangri.

Að allir nem. í 1.–3. bekk eigi og noti sýnismöppu.
Kennarar fengu stutta kynningu á bók Þóru Bjarkar og þeir sem vildu fengu
eintak til afnota.
Umræða á stigsfundi í nóv.–jan. um hvaða námsmatsaðferðum er verið að
breyta.
Könnun á vordögum um notkun námsmatsaðferða (kennsluskýrslur).
Kennarar í 1.–7. bekk tileinki sér fjölbreyttari námsmatsaðferðir í stærðfræði.
Allir kenn. skrái hvaða nýjar aðferðir þeir eru að nota.
Hugmyndabanki – sameiginlegur fyrir Akureyrarskólana á samgögnum

2. ár
Markmið og helstu viðfangsefni

Auka frumkvæði kennara að því að nýta sér fjölbreyttara námsmat.
Auka færni kennara við að nýta sér hinar ýmsu leiðir sem leiðsagnarmat býður
upp á.
Að kennarar skólans nýti sér aðferðir leiðsagnarmats í meira mæli og auki færni
sína í leiðsagnarmati. Að kennarar yngsta stigs kynni sér og prófi notkun
stöðumats í Mentor.

Hugsanleg forgangsverkefni og tenging við
önnur þróunarverkefni

Þróun möppumats.
Fjölbreyttara námsmat.
Þróun notkunar sóknarkvarða.
Teymisvinna kennara.
Tilteknir kennarar eða kennarahópar prófi notkun stöðumats í Mentor.

Framkvæmd og skipulag
(s.s. umsjón, verkþættir,
verkaskipting)

Námsmatsteymi heldur utan um og stýrir vinnunni m.a. með skipulögðum
fundum þar sem farið er yfir þær upplýsingar sem fram koma á stigsfundum um
aðferðir sem verið er að beita. Námsmatsteymi heldur utan um og hvetur
kennara til að birta vinnu sína á samgögnum. Hvetur kennara til að senda
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verkefni og nýta verkefnabanka á samgögnum sem kennarar geta leitað í.
Handleiðsla með nýliðum í kennslu og þeim sem styttra eru á veg komnir.
Smiðjuvinna í ýmsum námsmatsaðferðum. Leshringir um námsmatsaðferðir
tvisvar á önn.
Bjargir (t.d. þörf fyrir
fræðslu, breytt skipul.)

Námskeið í stöðumati fyrir kennarahóp frá Mentor
Kennarar sem hafa prófað nýjar leiðir með góðum árangri miðli reynslu sinni á
stigs- eða kennarafundum.
Ráðgjöf frá HA eftir því sem þurfa þykir og vinnunni miðar áfram.
Handleiðsla fyrir nýliða í kennslu og þá sem styttra eru á veg komnir. Nýliðum
fundinn handleiðari að hausti. Fundur fyrir nýliða í upphafi skólaárs þar sem farið
er yfir leiðir í leiðsagnarmati og þeim afhent bók Þóru Bjarkar.

Viðmið um árangur –
mat framvindu og
árangri

Sýnismöppur á öllu yngsta stigi í 1.–4. bekk. Sýnismöppudagur að vori.
Sýnishorn af verkefnum á samgögnum – hugmyndabanki -

3. ár
Markmið og helstu viðfangsefni

Festa í sessi fjölbreyttara námsmat með áherslu á leiðsagnarmat. Auka notkun á
leiðsagnarmati í Mentor. Auka vægi leiðsagnarmats með áherslu á unglingastig.

Hugsanleg forgangsverkefni og tenging við
önnur þróunarverkefni

Þróun leiðsagnarmats.

Framkvæmd og skipulag
(s.s. umsjón, verkþættir,
verkaskipting)

Námsmatsteymi heldur utan um og stýrir vinnunni m.a. með skipulögðum
fundum þar sem farið er yfir þær upplýsingar sem fram koma á stigsfundum um
aðferðir sem verið er að beita. Námsmatsteymi heldur utan um og hvetur
kennara til að birta vinnu sína á samgögnum. Hvetur kennara til að senda
verkefni og nýta verkefnabanka á samgögnum sem kennarar geta leitað í.

Þróun möppumats
Aukning á notkun Stöðumat í Mentor

Handleiðsla með nýliðum í kennslu og þeim sem styttra eru á veg komnir.
Bjargir (t.d. þörf fyrir
fræðslu, breytt skipul.)

Kennarar sem hafa prófað nýjar leiðir með góðum árangri miðli reynslu sinni á
stigs- eða kennarafundum.
Kennarar sem notað hafa stöðumat í Mentor miðli reynslu sinni til kennara á
miðstigi.
Ráðgjöf frá HA eftir því sem þurfa þykir og vinnunni miðar áfram.

Viðmið um árangur –
mat framvindu og
árangri

Allir nemendur í 1.–5. bekk eigi og noti sýnismöppur. Sýnismöppudagur fyrir
foreldra að vori.
Allir kennarar yngsta stigs noti stöðumat í Mentor.
Að kennarar skólans hafi öðlast þekkingu á leiðsagnarmati og færni í að beita því
og hafi fest í sessi eina til tvær aðferðir við leiðsagnarmat.
Sýnishorn af verkefnum á samgögnum – hugmyndabanki.

Lokaorð
Segja má að aðgerðaráætlunin hafi staðist að flestu leyti í vetur. Þó hafa fá verkefni
safnast í sameiginlegan hugmyndabanka og má skrifa það á að nefndin hefur ekki gengið
fast eftir því atriði en vonandi getum við bætt úr því næsta haust. Næsta vetur er ætlunin
að stíga fleiri skref í átt að fjölbreyttara og einstaklingsmiðaðra námsmati og fylgja eftir
þeim hugmyndum sem fram hafa komið í vetur.
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Grunnskólinn í Hrísey
Námsmatsteymi: Dóra Guðmundsdóttir og Þórunn Arnórsdóttir.
Í upphafi skólaársins 2008–2009 héldu kennarar fund um áframhaldandi vinnu við
námsmat og sett voru markmið fyrir veturinn. Ætlunin var að skerpa skilning kennara,
nemenda og foreldra á hlutverki námsmatsins, enda höfðu komið fram efasemdir frá
foreldrum um að prófamöppur sem við höfum notað undanfarna tvo vetur væru marktæk
mælitæki.
Markmiðið var að skilgreina og skipuleggja námsmatið í skólanum t.d. með því að nota
leiðsagnarmat Mentors. Ráðist var í að uppfæra leiðsagnarmatið og laga það að
nemendum okkar (fylgiskjal 1). Þá var einnig útbúinn sóknarkvarði (e. rubrick) sem liggur
til grundvallar þeim matstáknum sem notuð eru í leiðsagnarmati Mentors (fylgiskjal 2).
Eftir þessa vinnu var haldinn fundur með foreldrum og nemendum til kynningar á
leiðsagnarmatinu. Farið var yfir mikilvægi þess að foreldrar vinni leiðsagnarmatið með
börnum sínum og setji sér raunhæf markmið. Eftir að hafa notað leiðsagnarmatið eftir
þessa uppfærslu kom í ljós að foreldrar vilja mjög gjarnan hafa einhverjar tölur til að
styðjast við, og þess vegna var ákveðið að verða við þeirri ósk.
Eftir yfirferð prófa í vor ákváðum við að setja hverjum og einum nemanda markmið í ljósi
námslegrar stöðu hans.
Eftir þessa vinnu í vetur með leiðsagnarmat teljum við að við höfum að mestu náð þeim
markmiðum sem við settum okkur í upphafi vetrar.
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Fylgiskjöl
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Lundarskóli
Námsmatsteymi: Hrund Hlöðversdóttir, Helga Ragnheiður Gunnlaugsdóttir og Margrét
Rún Karlsdóttir.
Í Lundarskóla voru áherslur í námsmatsvinnunni fræðsla um námsmat og umræður um
námsmat og leiðir. Deildarfundir eldri og yngri deilda kennara voru nýttir til námsmatsvinnunnar. Kynningar voru haldnar á þeim námsmatsleiðum sem nú þegar eru farnar t.d.
prófapökkum á unglingastigi, stöðvaprófum á miðstigi og mati í sambandi við byrjendalæsi á yngsta stigi.
Öll kennarateymi skólans fengu eintak af bók Þóru Bjarkar Jónsdóttur Námsmat með
áherslu á leiðsagnarmat. Á tveimur deildarfundum í vetur fór fram samlestur í bókinni
sem fylgt var eftir með umræðu á eftir. Búið er að fara yfir fyrsta hluta bókarinnar. Þessari
vinnu verður haldið áfram með næsta vetur.
Í mars kom Rúnar Sigþórsson á kennarafund og hélt fræðsluerindi um námsmat með
sérstakri áherslu á leiðsagnarmat.
Tekin var ákvörðun um að færa námsmatið meira inn í leiðsagnarmat og byrjað er að
vinna að leiðum. Ákveðið var að á næsta skólaári verði nemendum einungis gefinn
vitnisburður að vori eftir allt skólaárið en tvisvar yfir veturinn verður gefið stöðumat á
foreldrafundum, annars vegar í lok nóvember og hins vegar í lok febrúar.
Eitt af markmiðum vetrarins var að öll kennarateymi ákvæðu eina nýja námsmatsaðferð
til að prófa. Teymin sögðu frá þeirri nýjung á innanhúsþingi sem haldið var á vordögum
meðal starfsfólks Lundarskóla. Einnig eiga öll kennarateymi að skila skýrslu um
þróunarstarfið og munu þar setja inn kafla um námsmatið.
Þróunarstjórn hefur sett námsmatsvinnu inn í þróunaráætlun næsta árs í Lundarskóla.
Námsmatsteymi mun starfa áfram innan Lundarskóla í samvinnu við þróunarstjórnina.

Áætlun um námsmatsvinnu veturinn 2008–2009
Markmið
vetrarins



Að kennarar þekki helstu lykilhugtök um námsmat og geti tekið þátt í umræðum
um námsmat og skipulagningu.



Að sameiginlegur skilningur liggi að baki hugtaka eins og leiðsagnarmats,
lokamats o.fl.



Að samræða um námsmat aukist.



Að kennarar miðli námsmatshugmyndum á milli.



Að öll kennarateymi hafi náð valdi á einni nýrri aðferð við námsmat.

Leiðir:
Að í vor prufukeyri öll kennarateymi í Lundarskóla nýja námsmatsleið sem þeir hafa
ekki prófað áður. Kynnt fyrir nemendum og foreldrum strax í upphafi vorannar.
Deildarfundir verða notaðir til kynninga á námsmatsleiðum og til umræðna um
námsmat. Síðan segja teymin frá nýju aðferðinni sem þau ætla að útfæra og kynna í

42

Fjölbreytt einstaklingsmiðað námsmat

vor.
Innanhúsþing í vor verður notað til að fara yfir árangur og taka skrefin fyrir næsta
vetur.
Öll teymi skrifa skýrslu um starf vetrar og tiltaka þar námsmatvinnu.
Bókin um leiðsagnarmat lesin og kynnt á deildarfundum. Öll teymi hafa aðgang að
bókinni.
Væntanlegur
árangur að vori
(viðmið)

Allir kennarar Lundarskóla hafa tileinkað sér einhverja nýja námsmatsaðferð.

Forgangsverkefni

Að kynna fjölbreyttar námsmatsaðferðir innan skólans. Lesa bókina um leiðsagnarmat.

Að námsmatsaðferðinni sé gert skil í vorskýrslu kennarateyma.

Nýta okkur allt það góða skipulag sem til staðar er og reyna að miðla því til annarra.
Til dæmis: Stöðvapróf, prófapakkar o.fl.
Skipulag
þróunarstarfsins

Deildarfundir kennara nýttir á vorönn. Teymisvinna og samvinna kennara.

Sundurliðaðir
verkþættir og
ábyrgð á þeim

Við munum veita kennurum visst aðhald í gegnum deildarfundi og kynningar á
verkefnum. Fáum kennara í vinnu með okkur í skilgreiningar á ýmsum tegundum
námsmats sem sett verður á heimasíðu.

Við munum nýta það sem er fyrir og byggja á þeirri vinnu. Nú þegar er heilmikil
þróunarvinna í gangi í Lundarskóla. Við byggjum á því skipulagi.

Fáum fyrirlestur frá Rúnari Sigþórssyni.
Tímasettir
áfangar (t.d. skil,
áfangaskýrslur
o.s.frv.)

Aðhald á milli funda sem eru haldnir hálfsmánaðarlega. Skil að vori í skýrslu og á
innanhúsþingi.

Bjargir (t.d. þörf
fyrir fræðslu,
breytt skipulag)

Bókin Námsmat með áherslu á leiðsagnarmat, verður uppspretta hugmynda ásamt
kynningum kennara innan skólans.
Mannauður innan skólans verður nýttur.
Námsmatsteymi veitir leiðsögn. Einnig hægt að leita til Rúnars Sigþórssonar. Fáum
fyrirlestur frá honum vonandi mars.

Mat framvindu
og árangri.

Innanhúsþing að vori.
Á þinginu verður ákveðið hvaða skref Lundarskóli vill stíga fyrir haustið og hvaða
námsmatsaðferðir við gefum út að við notum.

Mat
Vinnan við námsmatið hefur farið nokkuð vel af stað og það má segja að stigin hafi verið
nokkur nærgætin en samt ákveðin skref. Farið var af stað með umræður um námsmat
sem er nauðsynlegt skref í því þróunarstarfi sem fram fer í Lundarskóla. Öll kennarateymi
skiluðu skráningarblaði um þær námsmatsaðferðir sem notaðar voru í vetur og því má
segja að nokkurs konar grunnlínumæling hafi verið tekin í Lundarskóla sem hægt er að
nota til viðmiðunar á næsta ári.
Segja má að vinnan sé farin af stað. Skrefin hafi kannski að einhverju leyti verið smærri en
gert var ráð fyrir í markmiðum í upphafi en að sama skapi sé grundvöllur fyrir
áframhaldandi vinnu við námsmatsþróun og hugur í starfsfólki Lundarskóla þar um.
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Oddeyrarskóli
Námsmatsteymi: Rannveig Sigurðardóttir, Gígja Þórarinsdóttir, Gísli S. Gíslason og Svala
Einarsdóttir.

Skipulag og áætlanir
Í teyminu voru, auk aðstoðarskólastjóra, bekkjarkennarar af mið- og unglingastigi og
myndmenntakennari. Teymið hittist nokkrum sinnum frá að hausti en ekkert eftir jól.
Í upphafi var gerð áætlun um vinnu vetrarins og þriggja ára áætlun (sjá fylgiskjöl). Áætlun
tók mið af áætlun skólans um teymisvinnu sem þegar hafði verið unnin af stjórnendum
skólans. Teymið skipulagði einnig kennarafundi þar sem námsmatsaðferðir voru kynntar.
Að hausti var könnun (sjá fylgiskjal) lögð fyrir kennara þar sem þeir voru beðnir að svara
því hvaða leiðir í námsmati þeir hefðu notað. Könnunin var einnig til þess gerð að
kennarar þekktu enn frekar þau hugtök sem notuð eru í umræðu um námsmat. Í kjölfarið
áttu allir að velja sér leið sem þeir hefðu ekki farið áður við námsmat. Oddeyrarskóli er
þriggja anna skóli og hefð er fyrir því að 2. önn sé umsagnarönn, þ.e. þá eru ekki gefnar
tölueinkunnir heldur eingöngu umsagnir. Það þótti því hæfa verkefninu að nota þá önn til
að reyna nýjar leiðir.

Framvinda
1. Í maí 2008 hittist teymið og ræddi námsmatsleiðir. Einnig ræddum við okkar
hlutverk innan skólans. Vinna við áætlanagerð og markmiðssetningu hófst. Áætlað
að kynna okkar vinnu ásamt því að kynna helstu leiðir við námsmat á kennarafundi
16. maí.
2. Kynning teymis á kennarafundi 16. maí 2008. Teymin unnu saman í hópum, ræddu
námsmatsleiðir sem nota átti komandi skólaár.
3. Ágúst 2008. Kennarar svöruðu könnun um námsmat og í kjölfarið var ákveðið að
vinna nákvæma áætlun í teymum um framvinduna. Áætlun átti að skila til
aðstoðarskólastjóra fyrir upphaf 2. annar. Flest teymi skiluðu áætlun.
4. Kennarar beðnir að skila til aðstoðarskólastjóra öllum þeim eyðublöðum sem til hafa
orðið við þessa vinnu – safnað saman rafrænt og í möppu.
5. Febrúar 2009. Öll teymi beðin að skila af sér skýrslu um námsmatsvinnuna. Skil voru
góð.
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6. Lítil vinna fór fram á þriðju önn. Umræða um námsmat fór fram á kennarafundum
og í einstaka teymum. Námsmat rætt í stjórnendateymi í maí og sett inn í
framkvæmdaáætlun næsta skólaárs.
7. Stutt skýrsla fór til HA eftir 2. önn.

Fylgiskjöl
Fylgiskjal 1: Til umræðu í hópum
1. Hvaða námsmatsleið hefur lítið/ekkert verið notuð sem hægt væri að prófa næsta vetur?
2. Hvaða hindranir gætu hugsanlega orðið í veginum?
3. Hvaða bjargir/aðstoð þarf til þess að fara af stað?
4. Hvert er markmiðið með nýjum leiðum í námsmati – fyrir kennara og fyrir nemendur?
Hver er ávinningurinn?

Fylgiskjal 2
Markmið vetrarins

Þekkja ólíkar þarfir nemenda og bregðast við m.t.t. kennsluaðferða og
námsmats.
Skoða leiðir til fjölbreyttara námsmats.

Væntanlegur árangur
að vori (viðmið)

Kennarar hafi reynt að finna leiðir fyrir hvern nemanda.

Forgangsverkefni

Námsmat miðað við þarfir nemenda (verkefni – próf - sjálfsmat)

Ný matsblöð og útfærslur námsmats.
Á annarri önn prófi allir kennarar nýjar leiðir í námsmati.

Skipulag þróunarstarfsins

Hvert teymi skipuleggur og ákveður hvaða leið á að prófa í námsmati og hvers
konar skil á námsmati verður á 2. önn.

Sundurliðaðir verkþættir og ábyrgð á
þeim

Teymi gera áætlun og skila til aðstoðarskólastjóra.

Tímasettir áfangar (t.d.
skil, áfangaskýrslur
o.s.frv.)

Skil á áætlun um námsmat um mánaðarmót nóv. – des.

Bjargir (t.d. þörf fyrir
fræðslu, breytt skipulag)

Tilboð um ráðgjöf frá HA eða stjórnendum skóla.

Mat framvindu og
árangri.

Áfangaskýrsla frá teymum tekin til umfjöllunar hjá stjórnendum.

Áfangaskýrsla um miðjan janúar 2009
Sýnishorn af námsmati um annaskil í febrúar.

Umræður á kennarafundum.

45

Fjölbreytt einstaklingsmiðað námsmat

Fylgiskjal 3
Heildarmarkmið verkefnisins – árangur að
loknum þremur árum

Tilbúið yfirlit fyrir Oddeyrarskóla um námsmat sem notað er – eitt fyrir hvert
stig eða árgang. Yfirlit yfir skil á námsmati – hvað fer heim.

1. ár

2008-2009

Markmið og helstu
viðfangsefni

Þekkja ólíkar þarfir nemenda og bregðast við m.t.t. kennsluaðferða og
námsmats.

Viðmið og kvarðar til staðar svo námsmat sé gegnsætt.

Skoða leiðir til fjölbreyttara námsmats.
Hugsanleg forgangsverkefni og tenging við
önnur þróunarverkefni

Kennarar hafi reynt að finna leiðir fyrir hvern nemanda.

Framkvæmd og skipulag
(s.s. umsjón, verkþættir,
verkaskipting)

Námsmat miðað við þarfir nemenda (verkefni – próf - sjálfsmat)

Ný matsblöð og útfærslur námsmats.

Á annarri önn prófi allir kennarar nýjar leiðir í námsmati.
Hvert teymi skipuleggur og ákveður hvaða leið á að prófa í námsmati og hvers
konar skil á námsmati verður á 2. önn.
Teymi gera áætlun og skila til aðstoðarskólastjóra.

Bjargir (t.d. þörf fyrir
fræðslu, breytt skipulag

Tilboð um ráðgjöf frá HA eða stjórnendum skóla.

Viðmið um árangur –
mat framvindu og
árangri.

Áfangaskýrsla frá teymum tekin til umfjöllunar hjá stjórnendum.

2. ár

2009-2010

Markmið og helstu viðfangsefni

a) Útskrift nemenda úr 10. bekk

Umræður á kennarafundum.

b) Endurskoðun á fyrra ári og viðbætur – fleiri leiðir til námsmats nýttar.
Fjölbreytni í mati.
c)Mat á útkomu Læsisprófa og samræmdra könnunarprófa – viðbrögð við þeim
útkomum verði skýrt afmörkuð.

Hugsanleg forgangsverkefni og tenging við
önnur þróunarverkefni

Útskrift nem. úr 10. bekk – ákveðið verði hvernig skuli staðið að útskrift og
einkunnagjöf.

Framkvæmd og skipulag
(s.s. umsjón, verkþættir,
verkaskipting)

Deilda – og teymisfundir verði nýttir til vinnu við þróun námsmats. Teymi
skipuleggja og skila áætlun um þróun námsmats í sínum árgöngum.

Bjargir (t.d. þörf fyrir
fræðslu, breytt skipul.)

Fræðsla frá HA í boði.

Viðmið um árangur –
mat framvindu og
árangri.

Sýnt verði fram á að 3-4 leiðir séu notaðar við námsmat og að nemendur hafi
val um hvernig þeir eru metnir og meti sjálfir vinnu sína.

3. ár

2010-2011

Markmið og helstu viðfangsefni

Kennarar nýti þessar þrjár grunnaðferðir til námsmats: Leiðsagnarmat, lokamat
og greinandi mat þar sem því verður við komið. Leiðsagnarmat verði ríkjandi.

Nemendur hafi eitthvað um það að segja hvernig þeir eru metnir. (Tengist
þróunarverkefni skólans um teymisvinnu)

Útbúnir verði viðmiðunarkvarðar til námsmats.
Hugsanleg forgangsverkefni og tenging við

Leiðsagnarmat og kvarðar.
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önnur þróunarverkefni
Framkvæmd og skipulag
(s.s. umsjón, verkþættir,
verkaskipting)

Teymi vinna saman að því að útbúa einhverja kvarða til viðmiðunar.

Bjargir (t.d. þörf fyrir
fræðslu, breytt skipul.)

Fræðsla frá HA um leiðsagnarmat og kvarða.

Viðmið um árangur –
mat framvindu og
árangri.

Tilbúnir kvarðar í einhverjum greinum frá öllum teymum skólans.

Teymi fái lesefni um leiðsagnarmat.
Listi tilbúinn yfir það námsmat sem skólinn er sannarlega að nota og lýsing á
skilum á námsmati til nem. og foreldra.

Fylgiskjal 4: Áætlun teymis um námsmat á annarri önn.
Rætt var á kennarafundi um daginn að hvert teymi skilaði áætlun um námsmat fyrir
miðönnina.
Áætlunin þarf að innihalda nokkra þætti – sem þið samt ræðið og ákveðið hvað ykkur
finnst mikilvægast á þessum tímapunkti.
Dæmi um áætlun:
Árgangur

Námsgrein

Námsmat sem á að prófa

5. bekkur

Samfélagsfræði

Sjálfsmat 1 sinni í viku
Hóppróf í febrúar

4. bekkur

Stærðfræði

Áfangapróf í janúar og febrúar
Hóppróf í febrúar

1. bekkur

Lestur

Kvarði sem inniheldur viðmið um stafaþekkingu og
lestrargetu í 1. bekk
Stafa – eða lestrarkönnun (eftir getu)
Námsmappa sem inniheldur dæmi um ritun, skrift,
myndasögu, BL – verkefni – verður notað í
foreldraviðtali

Þið þurfið að huga að því hvaða námsmatsleiðir þið komið til með að nota á önninni –
með hvaða hópum - og hvernig skilin verða. Hvað fá nemendur og foreldrar í hendur í
annarlok?
Endilega kallið eftir samráði – eða samræðu um þessi mál ef ykkur finnst þetta í lausu
lofti. Við erum öll að velta þessu fyrir okkur – hvaða leiðir eigi að fara og hvað er
vænlegast til árangurs fyrir nemendur. Markmiðið er að námsmatið hjálpi nemendum
áfram - verði þeim til leiðsagnar og upplýsingar fyrir áframhaldandi nám.
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Fylgiskjal 5: Námsmat í Oddeyrarskóla – yfirlit í mars 2009
Í áætlun okkar um þróun teymisvinnu í vetur er námsmat einn þáttur. Í áætlun segir:
Markmið: Byrja að skoða leiðir til fjölbreyttara námsmats
Verkþættir: Rýna í kennsluaðferðir og námsmat og hvern og einn nemanda einu sinni í
mánuði. Huga að útfærslum og leiðum.
Viðmið: Að ný matsblöð og útfærslur líti smám saman dagsins ljós í tengslum við vinnu
námsmatshóps.
Námsmatshópurinn hefur kynnt ýmsar leiðir til námsmats á kennarafundum og lagði til að
á 2. önn skólaársins yrðu reyndar leiðir í námsmati sem ekki hafa áður verið notaðar. Hver
kennari átti að vinna þá vinnu með einhverjum námshópi. Sumir kennarar unnu þetta í
teymum, aðrir greinabundið einir og sér.
Kennarar skiluðu yfirliti til námsmatshóps í lok 2. annar – sem var í lok febrúar. Hér er
stutt yfirlit frá þeirri vinnu.
Bekkur

Námsmat

Skil á mati

Annað

Framhald

1. bekkur

Byrjendalæsisverkefnum
safnað saman í n.k.
ferilmöppu.

Ferilmöppur og
umsagnir.

Sjálfsmat var í
skoðun, var ekki
notað núna.

Foreldrum fannst
gaman að sjá
möppurnar.
Kennarar vinni með
niðurstöður og nýti
þær til að efla og
styrkja nemendur.

Stafaþekking reglulega

Læsispróf notuð
áfram.

könnuð.
Stærðfræðiþekking
könnuð meðstuttum
verkefnum.
2. bekkur

3. bekkur

Sjálfsmat og
jafningjamat.
Ferilmappa.

Safnmappa með gögnum
– umsögn um
skautakennslu + mynd
-umsagnir kennara
-nem. skrá hvað þá
langar að læra/gera

Umsagnir

Mappa fer heim
þrisvar yfir veturinn
til skoðunar og
afhent til eignar í
vor.

-sjálfsmynd
- súlurit með leshraða frá
1. bekk til dagsins í dag
-heimanám
-skrift
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Nemendur urðu
meðvitaðri um
eigin frammistöðu og ábyrgð
gagnvart
hópnum.

Kennarar vinni með
niðurstöður og nýti
þær til að efla og
styrkja nemendur.
Útbúa þarf viðmið/kvarða um það
hvað liggur að baki
umsögnum (mjög
gott, gott o.s.frv.)
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-stærðfræði
- ég er …. verkefni
6. bekkur

Sjálfsmat og
jafningjamat. Útbúnir
listar og kvarðar.
Matsblöðum safnað
saman í möppu (7
námsgreinar + lestur,
stafsetning og umsagnir)

8.–9.
bekkur
stæ.

Heimapróf í 9. bekk
Sjálfspróf í tíma í 9. bekk
(nem. reiknuðu alm.
brot, fóru yfir sjálfir og
gáfu sér einkunn – sýndu
kennara og leiðréttu
villur, umræða fór fram í
hópnum)

Á viðtalsdegi
kynntu nemendur
sjálfir afrakstur fyrir
sínum foreldrum.
Öllum foreldrum
einnig boðið upp á
viðtal ef þess var
óskað.

Meiri metnaður
nemenda fyrir
verkum, betra
skipulag nem.
sjálfa og vandvirkni. Nem. fá
stærra hlutverk
og meiri ábyrgð.
Skapar gæðastund foreldra og
barna.

Foreldrakönnun
leiddi í ljós ánægju
með þetta fyrirkomulag á viðtalsdegi.

Einkunnir og
umsagnir við
annaskil

Nemendur
ánægðir með að
fara ekki í
hefðbundið
jólapróf.

Vinna á áfram á
sama hátt, færa upp
í 10. bekk.

Tókst misjafnlega
vel að fara
eftir/fylgja
vinnuáætlun.

Hópverkefni í 8. bekk.
Flutt fyrir bekk.
Hópvinna metin, tími,
framlag, samvinna,
skipulag, virkni.
Sjálfsmat í 8. og 9.
Gátlisti eftir hvern
námsþátt fylltur út,
merkt við hvað nem.
telja sig kunna.
8. bekkur
náttúrufr.

Jafningjamat á hópavinnu. Framlag, samskipti.

Umsögn við
annaskil

Verkefnið var um
líffélög, kom vel
út.

6. –10.
bekkur
enska

Verkmappa/sýnismappa
Nemendur safna
gögnum úr kennslu og
námsmati á einn stað.
Kannanir, glósur og
annað fór líka inn.
Sjálfsmat í lok annar.

Umsagnir við
annaskil

Verkefnið vel
kynnt nemendum
í upphafi

Ekki spurning að
halda áfram á
svipuðum nótum.

Verkgreinar

Sjálfsmat meira notað en
áður.

Umsagnir við
annaskil

Mikill tími fór í að
ræða og samræma matsatriði
verkgreinakennara.
Markvisst sjálfsmat gerir nem.
Meðvitaðri um
eigin vinnu og
afköst.

Mikil ánægja með
teymis- vinnuna. Vilji
til að halda áfram.

Helstu verkefni:
þemaverkefni í 6.
bekk(allar verkgreinar og
íþróttir með)
Stöðvavinna og ratleikur
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Síðuskóli
Námsmatsteymi: Ólöf Inga Andrésdóttir, Elfa Björk Jóhannsdóttir, Margrét Baldvinsdóttir
og Sigrún Ásmundsdóttir.
Vinnan við verkefnið hófst í Síðuskóla í apríl á skólaárinu 2007–2008. Þá var á kennarafundi farið yfir verkefnið með kennurum, hver voru markmið þess og tilgangur. Búið var
að útbúa glærupakka sem unnin var upp úr umsókninni þegar sótt var um þróunarstyrk til
verkefnisins. Í framhaldi af þessum fundi var stofnað teymi skólans og í því voru ásamt
deildarstjóra eldri deildar, þrír kennarar af öllum stigum en þeir buðu sig fram í þessa
vinnu. Á þessum fundi var ákveðið að safna saman gögnum af öllum stigum skólans
hvernig núverandi námsmati væri háttað. Stofnuð var mappa á gagnagrunni skólans þar
sem kennarar færðu inn hvernig þeir höguðu sínu mati. Þarna söfnuðust saman
haldbærar og gagnlegar upplýsingar. Þetta var markmið þessa skólaárs og var ákveðið að
taka upp þráðinn að hausti skólaárið 2008–2009.
Á nýju skólaári byrjaði teymið á því að hittast og fara yfir stöðuna en teymið hittist að
meðaltali tvisvar til þrisvar í mánuði á skólaárinu. Það var byrjað á því að leggja drög að
þriggja ára áætlun sem send var til yfirferðar hjá umsjónarmanni verkefnisins. Einnig voru
markmið skólaársins lögð fyrir en þau voru unnin út frá upplýsingum sem lágu fyrir frá
undirbúningsfundi vorið áður
Markmiðin voru að









leggja drög að þriggja ára áætlun skólans
auka fjölbreytni í námsmati
auka hlut leiðsagnarmats í öllu námsmati skólans
draga úr skriflegum prófum
hver kennari prófi a.m.k. eina nýja aðferð í sambandi við námsmat
auka skilning kennara á mismunandi leiðum í námsmati
auka faglega umræðu innan skólans um námsmatsleiðir

Inn á gagnagrunni voru útbúin sérstök eyðublöð þar sem kennarar áttu að fylla inn og
gera grein fyrir aðferðinni sem þeir ætluðu að prófa á skólaárinu. Einnig voru settar inn
hugmyndir að nýjum leiðum í námsmati sem kennarar gátu nýtt sér. Þessi áhersla að
prófa nýjar leiðir í námsmati var tekin í sameiningu á kennarafundi þar sem kennurum var
skipt í hópa til að koma með hugmyndir að því hvernig við ætluðum að vinna þennan
vetur. Það skipti ekki máli hvort tekin var fyrir ein námsgrein, samþætting námsgreina eða
ákveðnir námsþættir. Þarna hafði hver kennari eða kennarateymi val.
Í desember fengum við Rúnar Sigþórsson til að koma og vera með fræðslufund um
leiðsagnarmat og var tilgangurinn sá að fá kennara til að velta fyrir hvað fælist í hugtakinu
og koma með hugmyndir hvernig þeir gætu þróað sitt starf hvað varðar leiðsagnarmat.
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Í febrúar var farið yfir stöðuna og kennarar skiluðu til teymisins hvernig staðan var hjá
þeim í sambandi við verkefnið og voru flestir komnir vel af stað. Á skipulagsdegi nú í vor
var farið yfir stöðuna og rætt hvernig til tókst. Kennarar voru almennt ánægðir með
árangurinn þó mest hafi komi frá þeim sem voru í þróunarhópnum um einstaklingsmiðaða
kennsluhætti (EMK). Það voru fjórir hópar sem kynntu fyrir hinum hvernig þeir hefðu
þróað nýjar námsmatsleiðir yfir skólaárið og hvernig þeir hefðu reynt að leggja áherslu á
leiðsagnarmat. Það var ótrúlegt hvað kennarar höfðu unnið flotta vinnu og virkilega
skoðað og velt þessum nýju hugmyndum fyrir sér. Þær hugmyndir sem m.a. komu fram
voru:








Sóknarkvarðar gerðir út frá markmiðum
Gátlistar
Ferilmöppur
Vinna með dagbækur
Samvinnupróf eða glósupróf
Umsagnir í stað einkunna í tölum

Það sem kannski vantaði hjá okkur í teyminu að fylgja betur eftir var að í upphafi var
áætlað að kennarar mynduðu teymi til að vinna saman. Það gerðu það flestir og þá frekast
þeir sem vinna saman í árgangi. Þó voru nokkrir sem voru einir og þá voru það helst
faggreinakennararnir eða þeir sem kenna verkgreinarnar. Þarna hefðum við í teyminu
kannski átt að stýra betur vinnunni þannig að þessi kennarar gætu myndað með sér
teymi.
Mikill hugur var í kennurum að halda áfram með þessa vinnu á næsta skólaári en það er
ljóst að þetta er langtímaferðalag sem ekki verður tekið í einu stökki heldur verður að gefa
því tíma til að þróast.
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