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Námsmat  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla á 

megintilgangur námsmats að veita 

nemendum tækifæri til að geta aflað sér 

leiðbeinandi upplýsinga framvindu náms 

og hvernig nemendum tekst að ná 

markmiðum námsins.  

MARKMIÐ NÁMSMATS ERU: 
• Að meta þekkingu, leikni og hæfni nemenda á viðfangsefnum. 

• Að meta framfarir nemenda og hvetja til náms. 

• Að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geta náð settum markmiðum. 

• Að veita upplýsingar til nemenda, forráðamanna og kennara um hæfni, framfarir, vinnubrögð 

og stöðu náms. Einnig að upplýsa viðtökuskóla og skólayfirvöld eftir því sem við á. 

• Að greina hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda. 

 

HVERNIG ER METIÐ? 
Metið er samkvæmt viðmiðum um námsmat í Aðalnámskrá grunnskóla kafla 9.4. Sjá Aðalnámskrá 

grunnskóla á vef: www.namtilframtidar.is. Lögð er áhersla á skýr markmið í námi hvers nemanda. 

Notað er leiðsagnarmat sem byggist á því að nemandi og kennari velti fyrir sér framvindu náms og 

hvernig nemendur geti náð betri árangri. 

Með námsmati öflum við upplýsinga fyrir nemendur, forráðamenn, kennara, viðtökuskóla 

og skólayfirvöld um námsgengi sem hafa má að leiðarljósi þegar nemendur skipuleggja nám sitt. 

Nemendur og forráðamenn eru hvattir til þess að kynna sér námskrár árgangsins og fræðast þar um 

viðmið námsmats og umsagna þannig að ljóst sé hvaða kröfur eru gerðar og hvernig skólinn hyggst 

meta hvernig þær eru uppfylltar. 

HVAÐ ER METIÐ? 
• Þekking, leikni og hæfni nemenda innan námssviðs samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla. 

• Framfarir nemenda í námi. 

• Lykilhæfni í námi samkvæmt aðalnámskrá. 

• Hæfni nemenda til tjáningar og miðlunar. 

• Skapandi og gagnrýnin hugsun, frumkvæði, áræðni, og þrautseigja. 

• Sjálfstæð vinnubrögð, samskipti og samstarf. 

• Hæfni nemenda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og nýta 

upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt. 

• Hæfni nemenda til að bera ábyrgð á eigin námi, meta eigin framfarir, vinnubrögð og 

frammistöðu. 

Almenn menntun miðar að því að efla 

sjálfsskilning einstaklings og hæfni hans til 

að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi… 

hæfni er þannig meira en þekking og leikni, 

hún felur einnig í sér viðhorf og 

siðferðisstyrk, tilfinningar og 

sköpunarmátt, félagsfærni og frumkvæði 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2011 – bls. 25) 

http://www.namtilframtidar.is/
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MAT Á NÁMI  
Í Húsaskóla er lögð áhersla á fjölbreytt námsmat. Fyrir utan hefðbundin skrifleg próf eru kennarar 

hvattir til að meta nemendur með símati, leiðsagnarmati, verklegum  og munnlegum prófum, prófum 

með og án hjálpargagna, heimaprófum og fleiri aðferðum. 

Dæmi: 

• Munnleg -, verkleg-, skrifleg- og myndræn verkefni. 

• Próf, kannanir og skimanir af ýmsu tagi. 

• Vinnubækur og verkmöppur. 

• Þátttaka í samræðum, tjáning og virkni. 

• Einstaklings- og hópverkefni. 

• Sjálfsmat og jafningjamat. 

• Vettvangsathuganir og þemaverkefni. 

• Matskvarðar sem lagðir eru til grundvallar náms og kennslu. 

UPPLÝSINGAR TIL NEMENDA OG FORELDRA UM FRAMVINDU NÁMS 
Námið er metið yfir allt árið og í janúar er farið yfir stöðu nemandans í nemenda- og foreldraviðtali. 

Niðurstöður námsmats eru gefnar upp í gátlistum eða inn á Mentor þar sem 

nemendur og foreldrar geta nálgast þær.  Á hvorri önn eru notaðar a.m.k. þrjár námsmatsaðferðir á 

námssviðinu og miðað er við að hver og einn þáttur vegi ekki meira en 40% af heildarmati. Nemendur 

fá einnig upplýsingar um stöðu sína í lykilhæfni á hvorri önn. Í lok skólaárs, í júní, fá nemendur 

umsögn um hvert námssvið ásamt gátlistum í íslensku og stærðfræði. Nemendur í 7. bekk fá afhent 

vitnisburðarblöð. 

Lögð er áhersla á að matið sé áreiðanlegt, óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt. Metnir eru allir 

þættir námsins, þekking, leikni og hæfni með hliðsjón af viðmiðum í aðalnámsskrá. Til þess að svo 

verði þarf að meta nemanda á eigin forsendum og í samanburði við aðra.   

VITNISBURÐUR 
Nemendur fá umsagnir við lok skólaárs. Í öllum greinum er símat og leiðsagnarmat í gangi og 

nemandi því metinn út frá mismunandi gögnum.  

Við lok 7. bekkjar fá nemendur einkunn A – B – C – D samkvæmt neðangreindu: 

A  - Framúrskarandi námsárangur - umfram markmiða árgangs.  (Blátt)   

B - Settum markmiðum náð. (Grænt)  

C – Hluta af markmiðum náð, þarfnast þjálfunar. (Gult)     

D – Settum markmiðum ekki náð. (Rautt) 
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LYKILHÆFNI 
Lykilhæfni er samofin námsmati. Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og er 

ætlað að stuðla að alhliða þroska hans. Menntagildi lykilhæfni felst meðal annars í því að þroska 

sjálfsvitund og samskiptahæfni nemenda og búa þá undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi og getu 

til að nýta sér styrkleika sína til áframhaldandi náms og starfsþróunar þegar þar að kemur. 

 

Lykihæfni er: 

1. Tjáning og miðlun. Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, 

skriflega og á annan hátt. Hæfni til að miðla þekkingu og leikni sinni og flytja mál sitt skýrt og 

áheyrilega og taka þátt í samræðum og rökræðum. 

2. Skapandi og gagnrýnin hugsun. Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu. Hæfni 

nemanda til að nota þekkingu og leikni, draga ályktanir, áræðni til að leita nýrra lausna og beita 

gagnrýninni hugsun og röksemdafærslu. 

3. Sjálfstæði og samvinna. Hæfni nemanda til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir 

leiðsögn. 

4. Nýting miðla og upplýsinga. Hæfni nemanda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, 

úrvinnslu og miðlun og nýta upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt. 

5. Ábyrgð og mat á eigin námi. Hæfni nemanda til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja mat á eigin 

vinnubrögð og frammistöðu. 

 

Nemendur fá yfirlit yfir lykilhæfni sína í nemenda- og foreldravitölum við annarskil og lok skólaárs. 

 

Dæmi um lykilhæfni: 

 

Merkt er við með litum eftir því hversu vel á 

veg nemandinn er kominn að því að ná 

markmiðinu. 

Settum markmiðum náð. (Grænt)  

Hluta af markmiðinu náð, þarfnast þjálfunar. 

(Gult) 

Settum markmiðum ekki náð. (Rautt) 
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NÁMSSVIÐ 

ÍSLENSKA OG LÆSI 
Mat á íslensku samanstendur af verkefnum og prófum á önninni sem reyna á:  

• talað mál og hlustun; samsett af hlustun og  virkni í umræðu. 

• lestur og bókmenntir; samsett af lesskilningsprófinu Orðarún, bókmenntum, ljóðum og 

framsagnarprófum. 

• ritun; samsett af ritun, stafsetningu, skrift, uppsetningu og frágangi. 

• málfræði. Málfræði og stafsetning.  

Við annarskil fá nemendur yfirlit yfir stöðu sína í íslensku á gátlistum. Þar koma fram viðfangsefni 

námssviðsins og þar er merkt við hversu langt á veg nemandinn er kominn. Markmiðin miðast við að 

nemendur hafi lokið við þau við lok árgangs og því getur nemandi átt töluvert eftir við annarskil, enda 

skólaárið hálfnað þá. Við lok skólaárs fá nemendur umsagnir um stöðu hæfniviðmiða. 

Dæmi um gátlista:  

 

 

 

 

 

 

 

 

LESFIMI 
Lesfimi nemenda eða raddlestur er mældur þrisvar á ári, í september, janúar og maí. Nemendur fá þá 

upplýsingar um stöðu sína í fjölda rétt lesinna orða á mínútu. Um leið fá nemendur upplýsingar um 

stöðu sína samkvæmt viðmiðum Menntamálastofnunar fyrir árganginn og miðað við nemendur í 

þeirra bekk. Nái nemandi ekki 50% viðmiða er brugðist við með hraðlestrarnámskeiði eða öðrum 

viðeigandi úrræðum. 

HEIMALESTRAREINKUNN   

Nemendur lesa heima 5 sinnum í viku í 15 mín í senn. Gefin er einkunn fyrir skil á heimalestri sem 

hefst í 10 og lækkar ef nemandi les ekki heima. 
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ORÐARÚN 

Mat á lesskilningi er staðlað próf fyrir nemendur í 3. til 8. bekk grunnskóla. Prófin eru alls 12, tvö fyrir 

hvern árgang og eru lögð fyrir í  janúar og í maí.    

Þar sem prófið er staðlað er það lagt fyrir eftir ákveðnum fyrirmælum og hægt er að nýta 

niðurstöðurnar til að bera saman árangur hvers nemenda við jafnaldra. Prófið Orðarún kannar hversu 

vel nemendur skilja meginefni textans og átta sig á staðreyndum. Prófið kannar einnig hversu vel 

nemendur geta lesið á milli línanna og þannig dregið ályktanir um þætti sem standa ekki beinlínis í 

textanum. Að auki gera nemendur grein fyrir þekkingu sinni á erfiðum orðum og orðasamböndum. 

Spurningar í Orðarún reyna í stórum dráttum á ferns konar færni: 

Að greina staðreyndir sem koma fram í texta, orðréttar eða umorðaðar. 

Að draga ályktanir af því sem ekki er sagt með berum orðum í texta. 

Að átta sig á meginefni texta. 

Að útskýra orð og orðasambönd. 

Niðurstöður prófsins segja fyrst og fremst til um hvernig til hefur tekist í námi og kennslu og er prófið 

því leiðbeinandi um næstu skref fyrir nemandann í námi. Viðmið um árangur er gefin í stöðluðum 

umsögnum og eru birtar í nemenda- og foreldraviðtali í janúar og við lok skólaárs.  Niðurstöðu- 

flokkarnir eru framúrskarandi (gott), hæfni náð (meðal), þarfnast þjálfunar (slakt) og hæfni ekki náð 

(mjög slakt). 

STÆRÐFRÆÐI 
Við annarskil fá nemendur yfirlit yfir stöðu sína í stærðfræði á gátlistum. Þar koma fram viðfangsefni 

námssviðsins og þar er merkt við hversu langt á veg nemandinn er kominn. Markmiðin miðast við að 

nemendur hafi lokið við þau við lok árgangs og því getur nemandi átt töluvert eftir við annarskil, enda 

skólaárið hálfnað þá. Við lok skólaárs fá nemendur umsagnir um stöðu hæfniviðmiða. 

Dæmi um gátlista: 
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ERLEND MÁL 

Enska: Nemendur í 4. – 7. bekk  fá í lok skólaárs umsagnir um stöðu hæfniviðmiða.  
Danska: Nemendur í 7. bekk fá í lok skólaárs umsagnir um stöðu hæfniviðmiða. 

LIST OG VERKGREINAR 

Í vetur eru þessar list- og verkgreinar kenndar: sviðslistir, tónmennt, myndmennt, heimilisfræði, 
hönnun og smíði og textílmennt. Við lok skólaárs fá nemendur umsagnir um stöðu hæfniviðmiða. 

SKÓLAÍÞRÓTTIR 

Til skólaíþrótta teljast íþróttir og sund. Við lok skólaárs fá nemendur umsagnir um stöðu 
hæfniviðmiða. 

NÁTTÚRUGREINAR 

Til náttúrugreina telst m.a. náttúrufræði, eðlisvísindi, efnafræði, jarðvísindi, lífvísindi og 

umhverfismennt.  Við lok skólaárs fá nemendur umsagnir um stöðu hæfniviðmiða. 

SAMFÉLAGSGREINAR 

Til samfélagsgreina teljast m.a. samfélagsfræði (saga, landafræði) trúarbragðafræði, lífsleikni, 
jafnréttismál og siðfræði ásamt heimspeki. Við lok skólaárs fá nemendur umsagnir um stöðu 
hæfniviðmiða. 

UPPLÝSINGA- OG TÆKNIMENNT 

Til upplýsinga- og tæknimenntar teljast miðlamennt, skólasafnsfræði, tölvunotkun og upplýsinga- og 
samskiptatækni. Námsgreinin samþættist gjarnan við aðrar námsgreinar. Við lok skólaárs fá 
nemendur umsagnir um stöðu hæfniviðmiða. 

 


