
Námsmat í Ingunnarskóla 

Meginhlutverk námsmats er að afla upplýsinga um námsferlið, árangur náms og kennslu á 
fjölbreyttan og markvissan hátt og nota niðurstöður til leiðsagnar í kennslu og öðru starfi 
skólans og miðla þeim á merkingarbæran hátt til nemenda, aðstandenda þeirra og 
samkennara. 

Í skólanum er lögð áhersla á að gefa nemendum sem best til kynna hvað lagt er til grundvallar 
matinu; námsmatið sé hvetjandi, greinandi og leiðbeinandi. Þegar lagt er mat á frammistöðu 
eða framfarir nemenda, með hliðsjón af hæfniviðmiðum, skal fyrst og fremst miðað við þann 
nemanda sem í hlut á. Þá eru metnar framfarir nemandans og árangur miðað við hans eigin 
hæfileika og getu. Námsmat í Ingunnarskóla á sér stað jafnt og þétt á námstímanum (símat). 
Litið er á skólaárið sem eitt námsmatstímabil. 

Markmið er: 

• að kanna að hve miklu leyti nemandi hefur náð tilskyldum hæfniviðmiðum 

• að upplýsa nemanda og foreldra / forráðamenn um námsstöðu hans 

• að matið sé leiðbeinandi og hvetjandi 

• að greina hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda 

• að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geta náð settum viðmiðum 

Námsframvinda 

Í öllum námsgreinum eru metanleg hæfniviðmið 
skilgreind í Mentor þar sem matið er á kvarðanum 
framúrskarandi hæfni, hæfni náð, þarfnast þjálfunar 
og hæfni ekki náð. Hæfniviðmið aðalnámskrár í hverri 
námsgrein fyrir sig eru sá grundvöllur sem 
kennsluhættir og námsmat eiga að byggja á.   
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Lítill skilningur eða 
færni. 

Einhver skilningur á 
einstaka þáttum og 
einföldum atriðum. 

Hefur náð flestum 
grunnþáttum. 

Skilningur og færni 
umfram væntingar. 

 

Skor á 3 og 4 sýnir að nemandi hafi náð viðmiðum en skor á 1 og 2 að hann uppfylli ekki 
viðmiðin. Þetta eru viðmið sem notuð eru í námsferlinu og sýna námsframfarir nemenda. 
Nemandi byrjar t.d. á þrepi 2 og er líður á önnina kemst hann hugsanlega á næsta þrep á 
kvarðanum. Gefið er fyrir námsþætti yfir skólaárið og lokaeinkunn ekki gefin fyrr en í lok 
skólaársins. 

Námsviðtöl  
Námsviðtöl eru tvisvar á skólaárinu, í október og febrúar. Í október er áhersla á að ræða um 
líðan, samskipti og hvernig skólaárið fer af stað en í febrúar er áhersla á námsframvindu 
nemenda. Lögð er áhersla á að samtalið sé leiðbeinandi bæði fyrir foreldra og nemandann.  

Hæfniviðmiðin sem liggja til grundvallar í öllum námsgreinum eru aðgengileg í Mentor og gerð 
er grein fyrir viðfangsefnum nemenda og námsmati. Í námsferlinu er metin frammistaða 
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nemenda og ýmis afrakstur s.s. sjálfstæð verkefni, verkefnabækur, ritunarverkefni, kynningar, 
myndverk o.s.frv. Fylgst er með nemendum að störfum og meðal annars metnir þættir eins og 
sjálfstæði, samvinna, félagsfærni, vinnuvenjur og ástundun. 

Leiðsagnarmat 
Samkvæmt aðalnámskrá er áhersla á að kennarar hjálpi nemendum til raunhæfs sjálfsmats, 
geri þeim grein fyrir markmiðum námsins og hvernig miðar í átt að þeim. Til að ná slíku fram 
skal leggja áherslu á leiðsagnarmat sem byggist á því að nemendur velti reglulega fyrir sér námi 
sínu með kennurum sínum til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skal stefna. 
Nemendum þarf að vera ljóst hvaða hæfniviðmið eru lögð til grundvallar í matinu. 
Leiðsagnarmat miðar að því að meta framfarir nemenda í þeim tilgangi að nota niðurstöðurnar 
til að gera nauðsynlegar breytingar á námi og kennslu. Í leiðsagnarmati er fylgst með 
nemendum á námstímanum og þeim leiðbeint. Lögð er áhersla á fjölbreyttar matsaðferðir, s.s. 
kannanir, frammistöðumat, sjálfsmat, jafningjamat, samræður o.fl., til að safna upplýsingum 
um stöðu nemenda, hvað þeir vita og geta og hvers þeir þarfnast til að ná betri árangri.  

Áhersla er lögð á að nemendur séu þátttakendur í námsmatsferlinu og að endurgjöf sé 
regluleg, hafi skýran tilgang, sé greinandi, jákvæð og gagnleg, þ.e. að nemendur geti notað 
endurgjöfina til að meta hvort þeir hafi náð árangri. 

Leiðsagnarmat á að vera í þágu náms og niðurstöður þess eru ekki að notaðar í lokamati 
(lokaeinkunn) nemenda að vori. 

Sum verkefni eru þess eðlis að námsmatið getur verið lokið eða ólokið en slík verkefni eru nýtt 
til leiðsagnar. 

Lokamat 

Í Ingunnarskóla er nú litið á skólaárið sem eitt námsmatstímabil. 
Lokamat hefur þann megintilgang að gefa upplýsingar um árangur náms og kennslu í lok 
námstíma eða í lok skólaársins. Matsaðferðir við lokamat ákvarðast af hæfniviðmiðum 
aðalnámskrár en matið er oftast byggt á skriflegum prófum og fjölbreyttum verkefnum 
nemenda. 

Niðurstöður einstakra verkefna og prófa eru birtar inni á Mentor ásamt tilteknum 
hæfniviðmiðum sem unnið er með. Við skil á verkefnum og prófum fylgir endurgjöf, ýmist í 
formi samtals eða umsagnar. Lögð er áhersla á að í tengslum við þau verkefni og próf sem lögð 
eru fyrir nemendur sé ljóst hvaða hæfniviðmið er verið að meta hverju sinni og við hvaða 
matskvarða hæfniviðmiðin tengjast.  

1.-6. bekkur 
Námsframvinda er metin út frá hæfniviðmiðum sem birtast í hæfnikorti nemenda og umsögn 
er gefin að vori. Leiðbeinandi umsagnir eru jafnframt gefnar samhliða þar sem við á.  

7. – 10. bekkur 
Við lok skólaársins eru allir nemendur í 7.-10. bekk metnir á sama hátt þannig að allar einkunnir 

eru í bókstöfum en í valgreinum fá nemendur ýmist lokið/ólokið eða bókstaf. Við lok 

skólaársins hafa nemendur fengið mat á hvert hæfniviðmið í hverri námsgrein sem dregin er 

saman í lokaeinkunn (A, B, B+, C+, C D). Leiðbeinandi umsagnir eru jafnframt gefnar samhliða 

þar sem við á. 

Við lok skólaársins eru allir nemendur í 7.-10. bekk metnir á sama hátt þannig að allar einkunnir 
eru í bókstöfum en í valgreinum fá nemendur ýmist lokið/ólokið eða bókstaf. Við lok 
skólaársins hafa nemendur fengið mat á hvert hæfniviðmið í hverri námsgrein. 

Lögð er áhersla á leiðbeinandi leiðsögn og endurgjöf við skil verkefna. 



Í Ingunnarskóla er 8. bekkur í bundnu list- og verkgreinavali og í lok skólaársins fá nemendur 
námsmat í þessum greinum sem nýtt er varðandi lokamat við útskrift 10. bekkjar. Ástæðan er 
sú að nemendur í 9. og 10. bekk fá frjálst val og gætu því valið aðrar greinar en list- og 
verkgreinar. Skólanum ber að gefa lokamat við lok grunnskóla í list- og verkgreinum. 

Gefin er einkunn (A, B, B+, C+, C D) fyrir listgrein (myndlist og margmiðlun) og önnur fyrir 
verkgrein (heimilisfræði og textílmennt). 

Við lok 10. bekkjar er gefin ein einkunn (A, B, B+, C+, C, D) fyrir bæði íþróttir og sund 

(skólaíþróttir). Nemendum gefst tækifæri á að ljúka skólasundi við lok 9. bekkjar. Þeir sem ekki 

ná að ljúka sundstiginu við lok 9. bekkjar þurfa að ljúka því í 10. bekk.  

10. bekkur – lokavitnisburður 
Við brautskráningu nemenda úr 10. bekk eru notaðir matskvarðar (matsviðmið) sem 
skilgreindir eru í aðalnámskrá grunnskóla. Í þeim er lýsing á hversu vel nemandi hefur 
skilgreinda hæfni á valdi sínu. Hæfni sem nemandinn býr yfir við lok grunnskólans birtist á 
útskriftarskírteini. 

Við útskrift úr 10. bekk er gefin ein einkunn í hverri námsgrein (íslenska, stærðfræði, 
samfélagsfræði, náttúrufræði, danska, enska, upplýsingamennt, listgreinar, verkgreinar, 
skólaíþróttir). 
Notaður er kvarðinn A, B, C, D, þar sem A lýsir framúrskarandi hæfni, B lýsir góðri hæfni, C 
sæmilegri hæfni og D hæfni sem nær ekki viðmiðum sem lýst er í C. Ekki verða útbúin sérstök 
matsviðmið fyrir B+ og C+ heldur gildir það að sá sem hefur náð meginþorra B matsviðmiða og 
náð einstökum þáttum í A getur fengið B+ og sá sem hefur náð meginþorra C matsviðmiða og 
einstökum þáttum í B getur fengið C+. 
 

Matsviðmið við lokamat við útskrift úr grunnskóla og þrep í framhaldsskólum 

 
 



Mentor  
Í Mentor, sem er upplýsinga- og samskiptakerfi á netinu, eru upplýsingar um ástundun 
nemenda, námsmat, námsframvindu (hæfnikort), heimavinnu og námsáætlanir. Einnig er þar 
aðgangur að tölvupósti, bekkjarlistum og ýmsu öðru sem að gagni kemur.  
Foreldrar/forráðamenn og nemendur fá aðgang að kerfinu með sérstöku aðgangsorði sem 
skólinn getur aðeins sent út í gegnum netfang. Hver einstaklingur hefur sinn aðgang. Mentor 
er mikilvægt hjálpartæki í samskiptum og miðlun upplýsinga milli heimila og skóla og almennt 
innan skólasamfélagsins. Áhersla er lögð á virka notkun kennara, nemenda og 
foreldra/forráðamanna á Mentor. Nánari upplýsingar eru á heimasíðu kerfisins: 
www.mentor.is  
 

 

http://www.mentor.is/

