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    Námsmat í Smáraskóla 
Úr aðalnámskrá grunnskóla 

Námsmat veitir upplýsingar um árangur barna og ungmenna við að uppfylla markmið náms, örvar 

þau til frekari dáða og nýtist kennurum og starfsfólki við að stuðla að frekari framförum í námi.  

Mat á árangri og framförum barna og ungmenna er reglubundinn þáttur í skólastarfi, órjúfanlegur frá 

námi og kennslu (bls. 27-28). 

Tilgangur námsmats 

• Með námsmati er fylgst með því hvernig nemendum tekst að ná almennum hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár, þeir örvaðir til framfara og metið hvaða aðstoð þeir þurfa.  

• Tilgangur námsmats er að vera kennurum, nemendum og foreldrum þeirra til leiðsagnar um 

áframhaldandi nám og kennslu.  

 

Forsendur námsmats 

• Námsmat þarf að vera réttmætt og áreiðanlegt. Tryggja þarf að allt námsmat sé þannig úr 

garði gert að það meti það sem það á að meta á áreiðanlegan hátt. 

• Meta þarf alla þætti námsins, þekkingu, leikni og hæfni með hliðsjón af hæfniviðmiðum í 

aðalnámskrá. 

• Gera skal grein fyrir viðmiðum námsmats í skólanámskrá þannig að nemendum, foreldrum og 

öllum starfsmönnum skóla sé ljóst hvaða kröfur eru gerðar og hvernig skólinn hyggst meta 

hvernig þær eru uppfylltar.  

• Námsmat á að endurspegla áherslur í kennslu og taka mið af nemendahópnum og gefa 

nemendum færi á að sýna hæfni sína á fjölbreyttan hátt.  

Framkvæmd námsmats 

• Meta skal námsframvindu á fjölbreyttan hátt, þannig að matsaðferðir hæfi þeim 

hæfniviðmiðum sem meta á.  

• Nemendum þarf að vera ljóst hvaða viðmið eru lögð til grundvallar í matinu. 

• Matsaðferðir þurfa að endurspegla áherslur í kennslu og taka mið af nemendum.  

• Áhersla er lögð á leiðsagnarmat þar sem nemendur velta reglulega fyrir sér námi sínu með 

kennurum sínum til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skuli stefna.  

 

Í Smáraskóla er lögð áhersla á að námsmat fari fram jafnóðum eftir því sem náminu vindur fram og 
að það birtist nemendum og foreldrum jafnharðan  

Allir nemendur fá námsmat út frá hæfniviðmiðum og hæfnikort hvers nemanda er sýnilegt foreldrum 
og nemendum í Mentor. Foreldrasamtöl um námsframvindu og fleiri þætti skólagöngunnar eru í 
október og febrúar og í lok skólaárs fá allir nemendur hæfnieinkunn á hverju námssviði á útprentuðu 
vitnisburðarblaði.  
Nánar er fjallað um kennsluhætti og námsmat í hverri faggrein í námsáætlunum árganga sem eru 

hluti af Skólanámskrá Smáraskóla sem finna má á heimasíðu hans  

Hæfniviðmið 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er að finna hæfniviðmið við lok 4., 7. og 10. bekkjar sem nám og kennsla í 

grunnskólum skal miðast við. Í Smáraskóla hefur hæfniviðmiðum námskrárinnar verið skipt á árganga 

og framsetning námsáætlana árganga verið samræmd. Námsáætlanir eru aðgengilegar á heimasíðu 

skólans. 
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Hæfnieinkunn 

Hæfnieinkunn er gefin með kvarða fimm orða og tákna í 1.-7. bekk en með bókstöfum í 8.-10. bekk.  

Stefnt er að því að nemendur nái tilskilinni hæfni í hverri námsgrein. Táknið fyrir „hæfni náð“ er í 
unglingadeild bókstafurinn B. Nemendur fá því einungis umsögnina „Framúrskarandi“ eða bókstafina 
B+ eða A ef þeir sýna hæfni umfram það sem til er ætlast.   
 
Námsmatskvarði 

Hæfnitákn eru myndræn í 1.-7. bekk en í 8.-10. bekk birtast hæfnitákn sem bókstafir A-D 

Hæfnitákn 
1.-7. bekkkur 

Skilgreining Hæfnitákn 
8.-10. bekkur 

 
Framúrskarandi 

 

Framúrskarandi hæfni og frammistaða í námi 
með hliðsjón af  hæfniviðmiðum námsgreinar 
eða námssviðs. Nemandi getur nýtt hæfni sína 
í mismunandi og fjölbreyttum verkefnum og 
miðlað henni áfram til annarra. 

 
A 

 
Hæfni náð 

Góð hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón 
af hæfniviðmiðum námsgreinar eða 
námssviðs. Nemandi getur nýtt hæfni sína í 
fjölbreyttum verkefnum. 

B+ er notað í 8.-10. bekk þegar hæfni er 
sambærileg þeirri lýsingu sem á við einkunnina 
B og að hluta til þeirri lýsingu sem á við 
einkunnina A. 

 
B 
 

  B+ 

 
Á góðri leið 

Nemandi nær að nýta sér hæfni í kunnuglegum 
verkefnum og aðstæðum og þarf aðstoð, en er 
á góðri leið. 

C+ er notað í 8.-10. bekk þegar hæfni er 
sambærileg þeirri lýsingu sem á við einkunnina 
C og að hluta til þeirri lýsingu sem á 
við einkunnina B.  

 
 C+ 

 
Þarfnast þjálfunar 

Sæmileg hæfni og frammistaða í námi með 
hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða 
námssviðs. Nemandi þarf aukna þjálfun og 
aðstoð við að tileinka sér hæfni.  

 
C 

Ábótavant,  
hæfni ekki náð 
 
 
 

Hæfni og frammistöðu í námi ábótavant með 
hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða 
námssviðs, EÐA nemandi hefur ekki verið í 
skólanum eða ekki skilað vinnuframlagi og því 
ekki sýnt fram á hæfni.  

 
D 
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Lokamat 

Nemendur í 10. bekk útskrifast með einkunnir samkvæmt matskvarða Aðalnámskrár grunnskóla. 
Þann matskvarða er skólum skylt að nota við brautskráningu nemenda. 

Í Aðalnámsskránni eru skilgreind ákveðin matsviðmið fyrir faggreinar í lok hvers greinakafla. Þau eru 
lýsing á hversu vel nemandi hefur skilgreinda hæfni á valdi sínu.  Við mat á hæfni nemenda er 
notaður 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.  Þá hefur verið bætt við kvarðann B+ og 
C+ sem getur nýst þegar nemendur hafa náð að hluta þeim viðmiðum sem lýst er í Aðalnámskránni 
varðandi A og B. Ekki verða útbúin sérstök matsviðmið fyrir þessa viðbót 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+. Á vef Menntamálastofnunar 
um fyrirkomulag á námsmati kemur fram að nemandi sem fær A þarf að vera búinn að ná öllum 
matsviðmiðum greinar. 

Hægt er að gefa lokið / ólokið í ákveðnum greinum en þó þarf einnig að vera ljóst í þeim greinum 
hvaða skilgreindu hæfni nemandinn hefur á valdi sínu. 

A 
Framúrskarandi hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar 
eða námssviðs. 
 
B+ 
Notað þegar hæfni er sambærileg þeirri lýsingu sem á við einkunnina B og að hluta til þeirri 
lýsingu sem á við einkunnina A. 
 
B 
Góð hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða 
námssviðs. 
 
C+ 
Notað þegar hæfni er sambærileg þeirri lýsingu sem á við einkunnina C og að hluta til þeirri 
lýsingu sem á við einkunnina B. 
 
C 
Sæmileg hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða 
námssviðs. 
 
D 
Hæfni og frammistöðu í námi ábótavant með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða 
námssviðs. 
 
Stjörnumerktar einkunnir fá þeir nemendur sem stundað hafa nám sitt að fullu eða að hluta 
eftir aðlagaðri námskrá og viðmiðum í samræmi við metnar sérþarfir, en ekki samkvæmt 
hæfni og matsviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla. 

 

 


