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Not everything that can 
be counted counts, and 

not everything that 
counts can be counted

Eignað (e.t.v. ranglega!) 
Albert Einstein



Sjónarhóllinn
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Menntun fyrir alla



Hvað ræður námsreynslu og árangri
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Skólakerfi

Skólinn 

Kennslustofan

Nemandinn

Stefnumótun og viðmið um gæði og mat
Lög, aðalnámskrá og skólastefna sveitarfálaga 

Sýn og stefna skóla um starfshætti 
Skipulag og skólamenning og fagmennska
Menntunartækifæri og jöfnuður nemenda

Virk námskrá kennara 
Fagmennska og kennsluhugmyndir
Tilhögun kennslu, náms og námsmats
Námsefni og sýn á hlutverk námsgreina 

Tími og 
námstækifæri

Námsaðlögun
Hvatning og 
námsáhugi

Námsreynsla

Námsárangur

Ytri 
kröfur, 
viðmið,

ábyrgð og 
mat

á gæðum
skóla-
starfs

… öll börn, einnig þau sem 
búa við hömlun af ein-
hverju tagi, njóti góðs af 
skólagöngu sinni, búi við 
jöfn tækifæri, góð skilyrði 
til náms og væntingar um 
árangur 



Aðalnámskrá grunnskóla og samræmd próf
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- athuga … að hvaða marki námsmarkmiðum aðalnámskrár í 
viðkomandi námsgrein / námsþáttum hafi verið náð,

- veita upplýsingar um hvernig skólar standa í þeim námsgreinum 
sem prófað er úr, miðað við aðra skóla landsins

Reglugerð (nr. 173/2017) um fyrirkomulag og framkvæmd 
samræmdra könnunarprófa í grunnskóla. 

Þekking?
Leikni?
Hæfni?
Námsþættir?

Þekking?
Leikni?
Hæfni?
Námsþættir?

Þekking?
Leikni?
Hæfni?
Námsþættir?



Samræmd próf og skólar
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… veita nemendum, foreldrum og skólum upplýsingar um 
námsárangur og námsstöðu nemenda.

Reglugerð (nr. 173/2017) um fyrirkomulag og framkvæmd 
samræmdra könnunarprófa í grunnskóla. 

Þekking?
Leikni?
Hæfni?
Námsþættir?

Þekking?
Leikni?
Hæfni?
Námsþættir?

Þekking?
Leikni?
Hæfni?
Námsþættir?



vera leiðbeinandi um áherslur í kennslu … (Reglug. 173/2917)

Skýrar 
áætlanir

Leiðsagnar
mat

Samræður 
og 

spurningar 

Eignarhald 
og 

þátttaka 
nemenda

Nám í 
félagslegu 
samhengi

Samræmd próf og kennarar
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Kennarar – nemendur
Nemendur – nemendur 

Spurningar og samræður

Sjálfsmat 
og jafningjamat

Hvert þeir eiga að 
stefna

Hvernig þeir komast 
þangað

Þátttaka í 
ákvörðunum 
um eigið nám

Hugsmíðar

Nemendur sem 
samverkamann

Stigskiptur stuðningur

Kennsla og nám
- Skipulag kennara
- Viðfangsefni nemenda

Námsmat

Hvar eru nemendur 
staddir

Þarf að kenna 
með stigskiptum 
stuðningi

Hæfni og markmið
- Lykilhæfni
- Hæfni í námsgrein
- Markmið

Samvinnunám

Tengja fyrri þekkingu

- Menntun fyrir alla

- Fjölbreytileiki sem auðlind

- Námsáhugi

- Trú á eigin getu

- Rannsóknir og  
þekkingarsköpun

- Djúpnám og námsvitund



Samræmd próf og nemendur
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Samræmd próf og nemendur (frh.)
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 „Thinking curriculum“ – Rökhugsun og hugsmíðar

 Djúpnám í stað yfirborðsnáms

 Námsvitund (e. metacognition)

 Sjálfskenningar nemenda: Trú á eigin getu (e. self efficacy), vaxtarsjálf 
(e. growth mindset) og festusjálf (e. fixed mindset)

 Námsáhugi (e. motivation for learning)



Samræmd próf og námsgreinar
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Fréttablaðið, 
28. ágúst 2015



AG: Samfélagsgreinar (bls. 195)
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 Hæfni nemanda til að skilja veruleikann (umhverfið, samfélagið, 
söguna og menninguna), sem hann hefur fæðst inn í, byggist á þeirri 
reynslu sem hann hefur orðið fyrir. Samfélagsgreinar eiga að efla 
þessa hæfni með því að víkka út og dýpka reynsluheim nemandans.

 Hæfni nemanda til að átta sig á sjálfum sér byggist á því hvaða mynd 
hann gerir sér af sjálfum sér (og öðrum) í eigin huga. Samfélags-
greinar eiga að efla þessa hæfni með því að víkka út og dýpka 
hugarheim nemandans.

 Hæfni nemanda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra byggist á 
þeim félagsskap sem hann hefur tekið þátt í. Samfélagsgreinar eiga 
að efla þessa hæfni með því að virkja nemandann til þátttöku í 
félagsheimi sínum, þeim gildum og reglum sem þar ríkja.
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Aðalnámskrá  Læsi

 Sjálfbærni

 Heilbrigði og velferð

 Lýðræði og 
mannréttindi

 Jafnrétti

 Sköpun

http://www.menntamalaraduneyti.is/


