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Lykilþættir í vönduðu námsmati

Skýr tilgangur

Árangursrík
miðlun

Hvers vegna?

Traust skipulag
Hvernig?

Þátttaka
nemenda
Skýr markmið
Hvað á að meta?
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Leiðsagnarmat:






Er samofið námsferlinu og miðar að því
að styðja nemendur og leiðbeina þeim
um hvernig þeir geta náð árangri.
Miðast við að meta framfarir nemanda í
námsefninu í þeim tilgangi að nota
niðurstöðurnar til að framkvæma
nauðsynlegar breytingar á námi og
kennslu.
Á að leiðbeina og veita hverjum
nemanda tækifæri til að fylgjast með,
íhuga eigið nám á gagnrýninn hátt og
að gera sér grein fyrir næstu skrefum.
Leiðsagnarmat
Formative assessment
Assessment for learning - Assessment as learning
Lokamat
Summative assessment - Assessment of learning
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Áhersla á leiðsagnarmat og
sýnileika viðmiða um árangur.
◦ Viðmið við matið eiga að vera
nemendum og foreldrum ljós.
◦ Nemendur taki virkan þátt í mati og
hafi hlutverk í eigin námi.



Megintilgangur námsmats er að
leiðbeina nemendum um námið og
hvernig þeir geta náð markmiðum
þess.
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Mats-

Kennslu-

Námsaðferðir
leiðir
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Líkja má námsmati við vél
sem stöðugt er í gangi
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Hvert stefni ég?
 Skýra mynd af námsmarkmiðum og gera
þau sýnileg og skiljanleg öllum
viðkomandi (nemendavæn markmið).
 Nota dæmi eða sýnishorn af góðum og
slökum verkefnum.
Hvar er ég núna?
 Gefa lýsandi endurgjöf reglulega.
 Kenna nemendum að meta eigið nám og
að setja sér markmið.
Hvernig næ ég markmiðunum?
 Beina kennslunni að einum þætti í einu.
 Kenna nemendum að rifja skipulega upp.
 Hvetja nemendur til ígrundunar og til að
hafa skipulag á því sem þeir læra og
deila því með öðrum.
Sadler/Chappuis
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Að þekkja viðmið, eiginleika og
kosti þeirra við mat á námi
nemenda.
Hvernig við getum útbúið
viðmið til að nýta í kennslu og
við mat (mats- og sóknarkvarða)
Hvernig við getum aukið
þátttöku og virkni nemenda í
eigin námi og mati.
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Markmiðsflokkar.
Mismunandi gerðir námsmarkmiða.
 Aðalnámskrá – skólanámskrá.
Setja námsmarkmið fyrir mikilvægustu
námsþætti. Það sem nemendur eiga að
vita og geta gert.
◦ Hver eru námsmarkmiðin?
◦ Eru þau skýr?
◦ Eru þau gagnleg?

9
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Þekking
Að læra ...
Að kunna ...
Að þekkja ...
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Rökhugsun
Að greina ...
Að skilja ...
Að beita ...

Færni
Að skrá ...
Að tjá sig ...
Að hlusta ...

Afrakstur
Að geta framkvæmt ...
Að vinna úr gögnum ...
Að búa til ...

Hátterni
Að taka virkan þátt í ...
Að setja sig í spor annarra ...
Að sýna vilja til að læra ...
Stiggins
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Hvað eiga nemendur að vita,
skilja og gera?
 Hvað eiga nemendur að
tileinka sér.
 Hvaða inntak úr námsefninu
er mikilvægt?
 Til hvers er ætlast af
nemendum?
 Hvaða markmið eru í
námskránni?
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Til að nemandi geti borið ábyrgð
á námi sínu þarf hann að vita:
• hvað hann á að læra.
• hvort hann hafi náð árangri.
• tilganginn með því sem hann
er að læra.

Námsmarkmið
“Hvað og
hvers vegna”

Árangursviðmið
“Hvernig sjá nemendur
hvort þeir hafi náð
árangri”
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Nemendavæn námsmarkmið:
 Hvað eigum við að læra? (learning

intention) Við erum að læra að....
 Tilgreina þá þekkingu, leikni eða færni sem
þarf til að ná markmiðum námsins.
 Sett fram þannig að nemendur skilji þau.
 Nemendur þurfa að geta borið
frammistöðu sína við þau og fundið út
hvað þarf til að ná árangri.




Viðfangsefni:
Hvernig eigum við að læra?
 Viðmið um ferlið (process). Munið að ...



Hvernig vitum við hvort við höfum náð
árangri?
 Viðmið um lokaárangur (product). Ég get ...
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Ég er að læra að þekkja helstu
ferskvatnsfiska.
Ég er að læra að þekkja helstu lífverur
sem finnast í íslenskum ferskvötnum.
Ég er að reyna að lesa að eigin
frumkvæði fyrir sjálfan mig
Ég er að æfa mig í að segja frá því sem
ég hef lesið og gert.
Ég er að læra að beita vísindalegum
vinnubrögðum.
Ég er að læra að gera athuganir á
vettvangi og skrá niðurstöður.
Ég er að læra að draga ályktanir.
Ég er að læra um fæðukeðju, búsvæði,
vistkerfi og rotnun.
Ég er að æfa mig í að vinna með
öðrum.
Ég er að reyna að safna, skrá og vinna
úr gögnum.
Ég er að reyna að leiðrétta mig þegar
ég geri mistök.
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Markmið:

Viðfangsefni:

Viðmið um árangur:

Nemandinn:
- Geti samið
sögur.
- Geti skráð
frásagnir um
atburði úr lífi
annarra.
- Geti lesið sér til
gagns.

Þjálfun í lestri og
ritun texta.

Nemandinn muni að:
- Skrifa inngang
þar sem fram
kemur um hvað
sagan fjallar.
- Segja frá
aðalpersónum.
- Gera grein fyrir
hvar og hvenær
sagan gerist.
- Skrifa samfelldan
texta –
atburðarás.
- Skoða vel orðalag
og stafsetningu.

Shirley Clarke
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Námsmarkmið (learning intentions)
Viðmið um árangur (success criteria)

Námsmarkmið
hér

Árangurs
viðmið
hér
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http://www.edugains.ca/newsite/aer2/aervideo/
learninggoals.html
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Leiðsagnarmat

Skýr markmið, viðmið um árangur og
gæði verkefna
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Já
Ekki alveg viss
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Nei

Ég veit hvað samheiti og andheiti eru?
Já
Ekki alveg viss
Nei
Ég get fundið nafnorð í texta?
Já
Ekki alveg viss

Nei

Ég veit hvað sérnöfn og samnöfn eru?
Já
Ekki alveg viss
Nei
Ég veit hvað á að gera þegar ég á að fallbeygja orð?
Já
Ekki alveg viss
Nei
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Hvað var ætlast af þér?
Hvað gerðir þú vel í þessu
verkefni?
Ef þú ættir að vinna þetta verkefni
aftur hverju viltu breyta?
Hvaða hjálp þarftu?
Hvað hefur þú lært?
Hvað fannst þér erfitt eða hvað
varstu ánægður með?
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Rætt við nemendur um
námsmarkmiðin.
Spurt nemendur spurninga og beðið
þá að umorða markmiðin með þeirra
eigin orðum.
Leiðbeint nemendum og sýnt þeim
hvernig útbúa á skýr viðmið.
Fengið nemendur til að ræða saman.
Fengið nemendur til ræða m.a.
◦
◦
◦
◦

Hvað þeir eiga að fara að læra.
Hvaða árangursviðmið.
Hvers vegna það sé mikilvægt.
Hvernig það tengist fyrra námi.

Erna Ingibjörg Pálsdóttir
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◦ Nemandi:
 Sér og veit hvaða kröfur eru
gerðar til hans í námi, skilur
betur til hvers er ætlast
 Verður ábyrgur fyrir námi sínu
og er virkur þátttakandi í námi
sínu
 Verður sjálfstæðari og
áhugasamari, fær betra
sjálfstraust og verður jákvæðari,
 Gerir sér grein fyrir næstu
skrefum í náminu - ég get í stað
ég get ekki

23
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Kennari:
Hlutverk kennara er að þjálfa
nemendur í að meta og íhuga
Að sjá til þess að nemandi:

◦ Noti sjálfsmat og jafningjamat til að
bæta námið
◦ Geri sér grein fyrir hvaða markmið eru
með mismunandi verkefnum, sem
hjálpar honum að gera sér grein fyrir
námsstöðu sinni og hvað vantar uppá
til þess að markmiðunum verði náð.
Nemendur þurfa þjálfun í að skilgreina
viðmið og sjá hvernig best er að nota
viðmiðin

24
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Sjálfsmat og jafningjamat
nemenda miðar að því að þjálfa
nemendur í meta eigin vinnu og
vinnu samnemenda með það
fyrir augum að bæta afrakstur
námsins.



Þrjár leiðir við að íhuga og meta:
◦ Að líta um öxl.
◦ Að sanna sig
◦ Að tengja við viðmið
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Nemendur:
 Skrá í leiðarbækur/
dagbækur.
 Rökstyðja val á verkefnum
fyrir sjálfum sér, öðrum s.s.
bekkjarfélaga, kennara eða
foreldrum.
 Meta og sanna framfarir og
frammistöðu, s.s. með
brottfararspjaldi, hugarkorti,
umferðarljósi o.fl. leiðum.
 Setja sér markmið;
skammtíma- og síðar
langtímamarkmið.
 Ígrunda sterkar hliðar og
veikar hliðar eða hvað þeir
geta bætt.
Erna Ingibjörg Pálsdóttir
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Hvernig gekk mér?
 Hvað lærði ég í dag?
 Hvað fannst mér erfitt?
 Hvað er ég ánægð/ur með?
 Hvað gerði ég vel?
 Hvað þarf ég að bæta?
 Hvernig get ég bæt þetta?
 Hvað ætla ég að gera næst?
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Markmið mitt er að:










Gera áætlun um heimalestur.
Æfa mig að lesa upphátt á
viðunandi hátt, skýrt og áheyrilega.
Lesa í hljóði á hverjum degi.
Æfa mig að greina í fáum orðum
frá aðalatriðum sögunnar.
Læra að gera grein fyrir söguþræði
í texta.
Greina helstu persónur sögunnar.
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Markmiðssetning
Sjálfsmat
Jafningjamat
Hugtakakort
Samræður
Námsmöppur
Leiðarbækur
Brottfararspjald
Upprifjunarspjald
Ég get ...
KVL (kann, veit,
læri)
Dagbækur
Viðtöl
Kynningar













Nemendur

Mat á úrlausnum
Sjálfstæð verkefni
Kannanir
Frammistöðumat
Samræður
Vettvangsathugun
Spurningar
Þrautalausnir
Sjálfsmat
Námsmöppur
Náms- og/eða
matsviðtöl.

Kennarar
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Felur í sér athugun og mat
kennara á tilteknum
færniþáttum; á frammistöðu
og/eða afrakstri námsins

Frammistaða:
Spila á hljóðfæri
Gera tilraun
Tala erlent tungumál
Vinna með öðrum

Afrakstur:

Frammistöðumat

Tímaverkefni
Skýrsla
Myndverk
Upplestur
Smíðaverk
Kynningar

Erna Ingibjörg Pálsdóttir
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Með vettvangsathugun er átt við
þegar kennari nýtir sér matskvarða
og skráir á þá meðan á kennslu
stendur.
◦ Fylgjast með öllum nemendum oft og
reglulega.
◦ Skrá athugun.
◦ Jafn mikilvægt er að skrá vanabundið
starf og það sem víkur frá að einhverju
leyti.
◦ Fleiri en ein athugun verður að vera til
staðar. Athuganir þurfa einnig að vera
fjölbreyttar.
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Alltaf Oftast Sjaldan Nánast
aldrei

1. Skýrir mál sitt vel
2. Heldur sig við efnið
3. Hlustar á aðra
4. Tekur virkan þátt
5. Spyr góðra spurninga
6. Styður aðra
7. Styður mál sitt með
rökum
8. Leggur sig fram um
að komast að
niðurstöðu
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Til að nemendur átti sig betur á
hver viðmið námsins eru er gott að
búa til stigskiptan skala eða
matskvarða þar sem viðmið er
greint niður í þá þætti sem
nemandinn þarf til að ná tökum á
því markmiði sem hann stefnir að.
Þar eru settar fram mikilvægustu
atriðin sem segja til um hvernig
afurð eða frammistaða verði metin
og þar eru skilgreiningar fyrir
hvert atriði fyrir sig.

Erna Ingibjörg Pálsdóttir
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Hvers vegna þetta verkefni?
Hefurðu lagt þetta verkefni fyrir
áður? Hver var reynslan?
Hvaða hæfni þurfa nemendur að
búa yfir til að skila góðu verki?
Hvað felst í þessu verki (viðmið)?
Hvernig gætu nemendur
mögulega sýnt hæfni sína?
Hverjar eru væntingar þínar um
framúrskarandi árangur?
Hver væri besta, viðunandi eða
slakasta frammistaða eða
afrakstur nemenda?

Erna Ingibjörg Pálsdóttir
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Veljum námsmarkmið og búum til
lista yfir þau atriði (viðmið um
árangur) sem við viljum sjá í
framúrskarandi frammistöðu
nemenda.
 Að nemandi geti
tjáð sig ...

Skýr kynning á megininntaki
Gott augnsamband við áheyrendur
Viðeigandi líkamstjáning
Talar hátt og skýrt
Raddbeiting þægileg
Hæfilega mörg atriði
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Viðmiðin flokkuð og hverjum flokki
gefið yfirheiti (matsþáttur - viðmið)

Skýr kynning á megininntaki
Gott augnsamband við áheyrendur
Viðeigandi líkamstjáning
Talar hátt og skýrt
Raddbeiting þægileg
Hæfilega mörg atriði

Matsþáttur 1: Kynning
Skýr kynning á megininntaki
Gott augnsamband við
áheyrendur
Viðeigandi líkamstjáning
Talar hátt og skýrt
Raddbeiting þægileg

Matsþáttur 2: Skipulag
Hæfilega mörg atriði

Matsþáttur 3: Kynning
Skýr kynning á
megininntaki

Erna Ingibjörg Pálsdóttir
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Stig (gæði í viðfangsefni nemenda)
Mjög gott

Gott

Gæti gert
betur

Slakt

Framúrskarandi

Viðeigandi

Ásættanlegt

Þarfnast
þjálfunar

Þarfnast
þjálfunar

Framvinda góð

Settu marki náð

Sjaldan

Stundum

Oftast

6.3.2013
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Þátttaka





Ábyrgð





Samskipti





Hlutverk

Matsþættir



37

Allir:
Taka virkan þátt í
verkefninu
Deila ábyrgð á
verkefninu og
hugmyndum.
Hlusta á hvert
annað. Taka tillit
til annarra. Virða
skoðanir annarra.
Skipta með sér
skýrum
hlutverkum og
skila því vel.

Viðmið um árangur
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6.3.2013

3
8

19

6.3.2013



Skipulag



Inntak



Vinnubrögð –
öflun upplýsinga



Vel skipulagt.
Áætlun hópsins
nákvæm og lýsir
framkvæmdinni vel.



Er í samræmi við
fyrirmæli.



Framkvæma
verkefnið rétt.
Safna viðeigandi
og fjölbreyttum
upplýsingum.
Koma með eigin
hugmyndir.





Kynning





Matsþættir

Samskipti við
áheyrendur góð.
Framburður skýr og
málfar gott.
Koma vel fyrir.

Viðmið um árangur

Erna Ingibjörg Pálsdóttir
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Kostir:
 Meta einföld
viðfangsefni eða
frammistöðu
nemenda.
 Eitt viðmið
 Fljótlegt að skrá
með þeim
 Henta best við
lokamat
Gallar:
 Gefa ekki
nákvæma mynd af
stöðu nemandans
 Ekki auðvelt að
greina veikleika
og styrkleika

Kostir:
 Meta flókna færni
 Greina upplýsingar
úr fjölbreyttum
gögnum
 Lýsandi endurgjöf
 Fjölbreyttir þættir
og viðmið
 Nemendur að sjá
hvað einkennir vel
unnið verk
 Auðvelt að greina
með þeim veikleika
og styrkleika
 Henta best við
leiðsagnarmat
Gallar:
 Flóknir og seinlegt
að skrá með þeim.

Heildarkvarði

Greinandi kvarði

Erna Ingibjörg Pálsdóttir
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Til
fyrirmyndar

Í góðu lagi

Gæti gert
betur

Þarf að bæta
sig

Undirbúningur
kynningar og
skipulag var
mjög gott.
Mjög vel
unnið
verkefni.

Undirbúningur
og skipulag
gott.

Undirbúningur
og skipulag
þokkalegt.

Undirbúningi
og skipulagi
var ábótavant.

Vel unnið
verkefni.

Sæmilega
unnið verkefni.

Of lítil vinna
lögð í
verkefnið.

Efnisþættir

Í kynningu var
öllum atriðum
gerð mjög
góð skil.

Í kynningu var
flestum
atriðum gerð
góð skil.

Í kynningu var
sumum
atriðum gerð
góð skil

Í kynningu var
fáum atriðum
gerð góð skil.
Kynningu var
ábótavant.

Gögn

Flytjandi var
með öll gögn
og notaði þau
á viðeigandi
hátt.

Flytjandi var
með flest
gögn og
notaði þau að
einhverju leyti
vel.

Flytjandi hefði
mátt nota fleiri
gögn og nýta
gögn sín betur

Flytjandi
notaði fá
gögn.

Upplestur

Flytjandi las á
réttum hraða,
framburður
var skýr og
áherslur
réttar.
Viðeigandi
þagnir.
Flutningur var
mjög góður.

Flytjandi las á
viðeigandi
hraða,
framburður
var nokkuð
skýr og
áherslur að
nokkru leyti
réttar.
Flutningur var
góður.

Flytjandi las
aðeins of hratt,
framburður var
stundum óskýr
og áherslur
ekki alltaf
réttar.
Flutningur
hefði mátt vera
betri.

Flytjandi las
of hratt og
hefði mátt
vanda sig
betur við
upplesturinn.

Undirbúningur
og skipulag

Erna Ingibjörg Pálsdóttir

Flutningur var
ekki nógu
áhugaverður.

6.3.2013

4
1

Ég hef náð
markmiðinu

Ég er að ná
markmiðinu

Ég er komin/n
áleiðis að
markmiðinu

Ég á langt í
að ná
markmiðinu

Verkefni og
vinna í
kennslustundum:
ég get
unnið í
tímum.

Ég reyndi
ávallt að gera
mitt besta og
að vanda alla
vinnu. Ég
fylgdist ávallt
vel með í
tímum og
nýtti tímann
vel.

Ég reyndi
oftast að
gera mitt
besta og
skila góðri
vinnu. Ég
nýtti tímann
nokkuð vel.
Ég þarf að
fylgjast betur
með.

Ég vann
stundum í
tímum. Ég
þarf að
leggja mig
betur fram og
vanda mig
meira.

Ég vann
sjaldan í
tímum. Ég
þarf að skila
betri vinnu
og leggja
mig fram í
kennslustundum.

Samvinna
og
hugmyndir í
hópastarfi:
ég get
unnið með
öðrum.

Ég vann vel
með öllum
hópfélögum
og deildi
hugmyndum
með þeim. Ég
notaði tímann
vel, þótt ég
væri ekki að
vinna með
vini.

Ég vann
nokkuð vel
með
hópfélögum.
Reyndi að
deila
hugmyndum
með öllum
en lét vini
stundum
trufla mig.

Mér gekk
sæmilega að
vinna með
hópfélögum.
Ég átti í
erfiðleikum
með að deila
hugmyndum
með öllum í
hópnum og
lét vini trufla
mig.

Mér finnst
erfitt að
vinna með
öðrum. Átti í
erfiðleikum
með að deila
hugmyndum
og lét aðra
trufla mig of
mikið.
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Stig

Eitt viðmið

Frábært
veggspjald

Sýnir afbragðs góð vinnubrögð, er með
viðeigandi myndum og grípur augað. Vel
skipulagt og texti er gallalaus, þ.e.
orðalag og stafsetning viðunandi.
Fyrirsagnir skýrar og áhugaverðar.

Gott
veggspjald

Sýnir góð vinnubrögð og myndir eru
þokkalega skipulagðar. Nokkuð gott
heildarskipulag. Orðalag og texti nokkuð
góður. Fyrirsagnir skýrar.

Þokkalegt
veggspjald

Sýnir þokkaleg vinnubrögð og er með
nokkrar viðeigandi myndir. Skipulag gæti
verið betra og uppsetning snyrtilegri.
Upplýsingar eru flestar viðeigandi en
fyrirsagnir vantar.

Veggspjald
sem þarf að
bæta

Sýnir ekki nógu góð vinnubrögð, er
ósnyrtilegt og of mikið er af
stafsetningarvillum. Takmarkaðar
upplýsingar og illskiljanlegur texti. Er
ólokið.
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Nemandi getur:

A

Með hliðsjón af styrkleikum sínum, nýtt sér
mjög vel hæfniviðmið í námi, unnið sjálfstætt
og jafnan sett sér skýr, raunhæf markmið.
Borið ábyrgð á eigin námi og af öryggi metið
frammistöðu og endurskipulagt aðferðir við
nám í ljósi árangurs

B

Með hliðsjón af styrkleikum sínum, nýtt sér
nokkuð vel hæfniviðmið í námi og sett sér
raunhæf markmið. Borið ábyrgð á eigin námi
og metið frammistöðu og endurskipulagt
aðferðir við nám í ljósi árangurs.

C

Með hliðsjón af styrkleikum sínum, að vissu
marki nýtt sér hæfniviðmið og sett sér
markmið. Borið nokkra ábyrgð á eigin námi og
að vissu marki metið frammistöðu og
endurskipulagt aðferðir við nám í ljósi
árangurs.
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Skráðu eitthvað tvennt sem þú
hefur lært í dag:
Ég get:
1.
2.
Er eitthvað nýtt sem þú vilt prófa eða gera
betur?

________________________________
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