Mennta- og menningarmálaráðuneyti

9.4

Viðmið um námsmat í grunnskóla

Í aðalnámskránni eru sett fram matsviðmið við lok grunnskóla fyrir einstakar námsgreinar
og námssvið. Einnig eru sett viðmið fyrir mat á lykilhæfni nemenda. Matsviðmiðin
eru lýsing á hversu vel nemandi hefur skilgreinda hæfni á valdi sínu. Lýsingarnar eru
tengdar einkunnunum A, B og C og einungis skilgreindar fyrir 10. bekk. Matskvarðann
ber að nota við brautskráningu nemenda úr grunnskóla.
Samhliða ákvæði í kafla 9.2 eru grunnskólar hvattir til að nota ofangreindan matskvarða
þar sem við á, enda er hann nýttur eins og kostur er við stöðluð próf og skimunarpróf í
grunnskóla. Ráðuneytið gefur út nánari leiðbeiningar um matsviðmið fyrir 4. og 7. bekk
og nánari útfærslu á námsmati í grunnskóla í samræmi við ákvæði aðalnámskrárinnar.
Matskvarðinn er skilgreindur sem sex einkunnir: A, B+, B, C+, C og D. Lýsingar á matsviðmiðum standa á bak við einkunnirnar A, B og C. Matsviðmið fyrir B eru byggð á
hæfniviðmiðum sem skilgreind eru í aðalnámskrá fyrir 10. bekk og framsetning þeirra
er með þeim hætti að gera má ráð fyrir að þorri nemenda nái þeirri hæfni. Einkunnina
A fá þeir sem sýna framúrskarandi hæfni og einkunnina C fá þeir sem standast ekki
þær kröfur sem gerðar eru í B einkunnar viðmiðum. D einkunn lýsir hæfni í námi sem
nær ekki viðmiðum sem lýst er í C einkunn og er gert ráð fyrir að skóli geri þar grein
fyrir hæfni nemanda út frá einstaklingsmiðaðri námskrá og áætlun.
Bókstöfunum B+ og C+ hefur verið bætt við námsmatskvarðann frá því að aðalnámskrá
kom út árið 2011. Þær einkunnir lýsa hæfni nemenda sem náð hafa að hluta til
viðmiðum sem lýst er í aðal-námskránni. Ekki eru útbúin ný matsviðmið heldur er
einkunnin B+ notuð þegar hæfni nemenda er sambærileg þeirri lýsingu sem á við
einkunnina B, þ.e. nemandi hefur náð öllum viðmiðum einkunnarinnar B og að hluta
til þeirri lýsingu sem á við einkunnina A. Sama á við um einkunnina C+. Þar hefur
nemandi náð að hluta til þeim viðmiðum sem einkunnin B kveður á um en öllum
viðmiðum einkunnarinnar C.
Viðmið um mat á lykilhæfni í grunnskóla eru sett fram í fimm liðum sem eru sameiginlegir
öllum námssviðum:
• 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.
• Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu. Hæfni nemenda til
að beita þekkingu og leikni, draga ályktanir, áræðni til að leita nýrra lausna og
beita gagnrýninni hugsun og röksemdafærslu.
• Hæfni nemenda til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn.
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• 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 og leggja mat á eigin
vinnubrögð og frammistöðu.
Með því að skilgreina hæfniviðmið í lykilhæfni frá upphafi skólagöngu er dregið fram
mikilvægi þess að grunnskólinn skapi vettvang til að efla með nemendum hæfni sem býr
þá undir þátttöku í lýðræðissamfélagi.
Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og endurspeglast víða í hæfni
og matsviðmiðum námssviða. Gert er því ráð fyrir að unnið sé með lykilhæfni sérstaklega
og á öllum námssviðum og lagt mat á hana í öllum árgöngum. Þar sem vandasamt getur
verið að meta suma þætti hennar, svo sem siðgæði og siðferðisleg viðhorf, jafnrétti,
lýðræði, mannréttindi og borgaravitund getur hentað að tengja mat á lykilhæfni við
námsmat einstakra námsgreina og námssviða. Hafa verður í huga að sum markmið eru
þess eðlis að ekki kemur fram fyrr en síðar á lífsleiðinni hvort þeim var náð eða ekki.
Ekki er gert ráð fyrir að einkunn í lykilhæfni sé birt á vitnisburðarskírteini nemenda við
lok grunnskóla.
Við lok grunnskóla skal nemandi fá skírteini er vottar að hann hafi lokið námi í
grunnskóla. Í skírteini skal skrá vitnisburð nemanda í öllu námi sem hann stundaði á
lokaári í grunnskóla en æskilegt er einnig að hafa til hliðsjónar nám í 8.-10. bekk. Á
vitnisburðarskírteini skal koma fram hvaða viðmið eru lögð til grundvallar námsmatinu.

9.5

Tengsl við hæfniþrep í framhaldsskóla

Námi í framhaldsskóla er skipað á fjögur hæfniþrep sem skarast annars vegar við
grunnskólastig og hins vegar við háskólastig. Þrepin lýsa stigvaxandi kröfu um þekkingu,
leikni og hæfni nemenda. Mikilvægt er að nemandi hefji nám á því þrepi í framhaldsskóla
sem hentar honum best. Sameiginleg viðmið í námsmati við lok grunnskóla og
samræmdur matskvarði á að stuðla að því. Nemendur hefja nám í framhaldsskóla
ýmist á 1. eða 2. þrepi samkvæmt nánari útfærslu í aðalnámskrá framhaldsskóla og
skólanámskrá viðkomandi skóla.
Námsmatskvarðinn A-D er skilgreindur þannig að nemandi sem fær B, B+ eða A
hefur náð hæfniviðmiðum í 10. bekk. Má því gera ráð fyrir að þeir nemendur sem ná
þeim viðmiðum búi yfir hæfni til þess að hefja nám í íslensku, ensku og stærðfræði í
framhaldsskóla á öðru hæfniþrepi. Mat á því hvaða þrep hentar best hverjum og einum
er í höndum viðkomandi framhaldsskóla í samráði við nemendur og foreldra og er útfært
nánar í almennum hluta aðalnámskrár framhaldsskóla.
Ávallt er um einstaklingsmiðað mat að ræða. Grunnskólinn er ábyrgur fyrir því að um
réttmætt og áreiðanlegt mat sé að ræða við lok grunnskóla og að veita nemendum,
foreldrum og framhaldsskólum sem besta leiðsögn um nám í framhaldsskóla.
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