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1. Inngangur 

Í þessari áfangaskýrslu er gerð grein fyrir stöðu þróunarverkefnisins Mat á mörkum skólastiga í 

Árborg, sem styrkt er af Sprotasjóði skólaárið 2016–2017. Þátttakendur í verkefninu eru leikskólar og 

grunnskólar í Sveitarfélaginu Árborg, ásamt Fjölbrautarskóla Suðurlands á Selfossi (FSu). í skýrslunni 

eru fyrst rifjuð upp markmið verkefnisins, eins og þau eru sett fram í umsókninni. Þá er fjallað um 

stjórnun og skipulag verkefnisins, taldir upp fræðslufundir sem haldnir hafa verið með þátttakendum, 

gerð grein fyrir forgangsverkefnum skólanna og stöðu einstakra verkþátta (sbr. umsókn). Að lokum er 

samantekt.  

2. Markmið og áætlaður afrakstur verkefnisins 

Samkvæmt umsókn er yfirmarkmið verkefnisins að styrkja námsmat á mörkum skólastiga í 

þátttökuskólunum með það að meginmarkmiði að bæta námsaðstæður, nám og árangur nemenda í 

víðasta skilningi og auðvelda færslu þeirra (e. transition) milli skólastiga. Markmiðið tekur til þriggja 

þátta í starfi þátttökuskólanna:  

1)  Námsmats og tilhögunar kennslu með árangur og þroska barna og ungmenna að leiðarljósi  

2)  Starfsþróunar kennara og þróun skólamenningar í átt til lærdómssamfélaga (e. professional learning 

community) 

3)  Samfellu í leið nemenda á milli skólastiga.  

Ofangreint meginmarkmið er afmarkað með nokkrum undirmarkmiðum. Þau eru að:  

 samræma skilning og útfærslu skólastiganna þriggja á ákvæðum Aðalnámskrár um mat á hæfni og um 

framsetningu námsmats, 

 auka samfellu og samkvæmni í námsmati milli skólastiga með það fyrir augum að auðvelda nemendum að 

flytjast milli skólastiga, 

 þróa leiðir sem farnar eru í þátttökuskólunum til að komast að þeim niðurstöðum um kunnáttu, leikni og 

hæfni nemenda sem miðlað er til nemenda, foreldra og næsta skólastigs þannig að þær séu allaf eins 

réttmætar, áreiðanlegar og sanngjarnar og kostur er, 

 þróa leiðir til þess að námsmat í skólunum, sem hlut eiga að máli, gegni leiðsagnarhlutverki sínu sem best, 

þannig að það sé raunverulega nemendum til leiðsagnar í náminu og hjálpi hverjum og einum að ná árangri 

á sínum forsendum.  

 vinna með samhengi námsmats og tilhögunar kennslu og náms og nýta leiðsagnarmat til að auka gæði 

náms nemenda, 

 efla starfsþróun kennara á sviði námsmats og efla starfshætti lærdómssamfélags innan skóla til að styðja 

við starfsþróun kennara. 

Í umsókninni er áætluðum afrakstri verkefnisins lýst með hliðsjón af þeim meginþáttunum þremur 

sem felast í meginmarkmiðinu þannig að hann verði á eftirfarandi sviðum:  
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1. Námsmats og tilhögunar kennslu, þannig að árangur að nemendur búi við fjölbreytt leiðsagnarmiðað 

námsmat og lokamat sem er réttmætt, áreiðanlegt og gegnsætt þannig að hvorki nemendur, foreldrar né 

viðtökuskólar séu í vafa um merkingu vitnisburða og hvernig upplýsinga er aflað.  

2. Starfsþróunar kennara og þróunar skólamenningar í átt til lærdómssamfélaga, þannig að kennarar auki 

hæfni sína í að beita skilvirkum aðferðum við námsmat þar sem litið er á kennslutilhögun kennara, nám 

nemenda og námsmat (bæði mat kennara og sjálfsmat nemenda) sem eina órjúfanlega heild og að 

þátttökuskólarnir þróist í átt til lærdómssamfélaga og efli sameiginlegt tengslanet sitt í sama tilgangi.  

3. Samfelldrar leiðar nemenda í gegnum skólastigin,  þannig að verkefnið efli almennt samstarf milli 

skólastiganna og þétti tengslanet þeirra sem leiði til sameiginlegri útfærslu skólanna á því hæfnimiðuðu 

námsmati, sameiginlegum skilningi á því sem felst í þeim einkunnum / vitnisburðum nemenda og 

sameiginlegum skilningi og samræmi varðandi þá starfshætti sem þurfa að liggja að baki niðurstöðum 

námsmats og sameiginlegum skilningi á tilgangi námsmats.  

3. Skipulag og stjórnun verkefnisins  

Í samræmi við verkþáttinn Skipulag og stjórnun verkefnisins (sjá umsókn) var stofnaður fjögurra 

manna stýrihópur sem vinnur með verkefnisstjóra. Í honum eiga sæti: Birgir Edwald, skólastjóri 

Sunnulækjarskóla, Kristín Eiríksdóttir, skólastjóri leikskólans Árbæjar, Olga Lísa Garðarsdóttir, 

skólameistari Fjölbrautarskóla Suðurlands og Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri. Stýrihópurinn hefur 

haldið sjö fundi, ýmist á Skype eða hist í heimsóknum verkefnisstjóra til Árborgar.  

Í hverjum skóla var sett á laggirnar þróunarstjórn. Í hverri þróunarstjórn sitja þrír til átta fulltrúar og 

er lögð áhersla á að skólastjóri eða staðgengill hans sitji í hverri þróunarstjórn. Þróunarstjórnum var 

sett erindisbréf sem rætt var og gengið frá á fyrsta fundi verkefnisstjóra með þróunarstjórnum 8. 

september. 

Í erindisbréfinu segir um hlutverk þróunarstjórna að það sé í hnotskurn …  

forystu-, samhæfingar og stuðningshlutverk. Í því felst að leiða verkefnið innan skólans, samhæfa og 
styðja þróunarstarf kennarateyma. Þess er einnig vænst að þróunarstjórnirnar vinni saman og myndi 
tengslanet skólanna sem stuðlar að brú milli skólastiganna. Þróunarstjórn er tengiliður hvers skóla við 
stýrihópinn og verkefnisstjóra.  

Þróunarstjórnir reka verkefnið frá degi til dags og taka nauðsynlegar ákvarðanir í tengslum við þá vinnu 
í samráði við aðra kennara og stjórnendur. Þær þurfa að funda reglulega og sjá um reglubundna fundi 
með kennurum um verkefnið. Slíkir fundir geta annars vegar verið skipulagsfundir teyma og hins vegar 
sameiginlegir fundir allra kennara um verkefnið og viðfangsefni þess. Bæði fundi þróunarstjórna og 
fundi kennara þarf að skrá og halda til haga nauðsynlegum gögnum um verkefnið til að það sem út úr 
því kemur nýtist skólunum og til að meta árangur.   

Þróunarstjórn sér enn fremur um kynningu og samskipti vegna verkefnisins við foreldra eða aðra þá 
sem málið kann að varða.  
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4. Starfsþróunardagar – fræðslufundir   

Í samræmi við starfsþáttinn Starfsþróunardagar (sjá umsókn) hafa verið haldnir starfsþróunarfundir 

með þátttakendum (tafla 1). Fundirnir hafa ýmist verið ætlaðir öllum kennurum og stjórnendum í 

þátttökuskólunum, kennurum og stjórnendum á ákveðnu skólastigi eða þróunarstjórnum sérstaklega. 

Tafla 1 sýnir yfirlit um þá fundi sem haldnir hafa verið. 

Hér verður að geta þess að eftirfarandi fundir sem fyrirhugaðir voru með grunnskólum féllu niður: 

1. Sautjánda nóvember (samhliða fundi með leikskólum) var fyrirhugaður þriggja tíma fundur með kennurum, 

stjórnendum og þróunarstjórnum grunnskóla. Á dagskrá var áframhaldandi fræðsla um grunnþætti 

leiðsagnarmats og leiðir við útfærslu þess. Fundurinn féll niður vegna kjaraaðgerða grunnskólakennara. 

Hins vegar var haldinn spjallfundur með nokkrum kennurum, þroskaþjálfum og skólastjórnendum.  

2. Annan janúar var fundur um sama efni áformaður með kennurum og þróunarstjórnum grunnskóla, 

samhliða fundi með starfsfólki leikskóla. Dagurinn var starfsdagur í grunnskólum og ákveðið að þeir nýttu 

hann hver fyrir sig í stað sameiginlegs fundar. 

3. Á fund með þróunarstjórnum 2. desember (sjá töflu 1) mættu einungis þróunarstjórnir leikskóla og FSu og 

stjórnendur grunnskóla af sömu ástæðu og greinir í lið 1.  

Engin bein fræðsla til grunnskólanna (umfram samskipti verkefnisstjóra við þróunarstjórnir þeirra) 

hefur því verið frá 13. október.  

Tafla 1. Yfirlit um starfsþróunarfundi 

Dags. Tími Þátttakendur  Viðfangsefni  og umsjón 

11.8.2
016 

3 klst. Allir  Inntak og skipulag verkefnisins, markmið þess, væntingar og hlutverk aðila. 
Rætt um hvernig hægt er að meta upphafstöðuna í skólunum, meðal 
annars til að fá samanburð við stöðuna næsta vor.  

Innlegg og umræður um þrjú viðfangsefni: 1) Hæfnihugtakið í Aðalnámskrá, 
2) Námsmat og námsmatshugtök og samhengi námsmats og kennslu, 3) 
Náms- og kennsluáætlanir sem byggjast á samhengi hæfni, kennslu og 
viðfangsefna nemenda og námsmats. Umsjón: Rúnar Sigþórsson. 

8. 9. 
2016 

2,5 
klst. 

Þróunarstjórnir Markmið fundarins að komast að komast að niðurstöðu um hlutverk 
þróunarstjórna og fullgera erindisbréf þeirra og sjá fyrir sér helstu þætti í 
verkefninu og hlutverk þróunarstjórnanna í þeim (t.d. mat á upphafsstöðu, 
forgangsverkefni og framkvæmdaráætlanir um þau). 

13. 10. 
2016 

 

3 klst. Þróunarstjórnir 1) Greinandi úttekt á stöðu verkefnisins, 2) fyrirlestur um breytingar og 
lærdómssamfélög, 3) áætlanir um næstu skref, forgangsverkefni og 
framkvæmdaráætlanir. Umsjón: Rúnar Sigþórsson. 

2,5 
klst. 

Allir Markmið fundarins var annars vegar að gera greinandi mat á því sem gert 
hefur verið í verkefninu fram að þessu og stöðu þess nú og hins vegar að 
rifja upp og dýpka umræður um leiðsagnarmat og þróun námsmats frá 11. 
ágúst. Umsjón: Rúnar Sigþórsson. 

17.11.
2016 

3 klst. Kennarar og 
stjórnendur 
leikskóla  

Leikskólar: Námsmat í leikskóla. Umsjón: Anna Elísa Hreiðarsdóttir.  

 

2. 12. 
2016 

1,5 
klst. 

Þróunarstjórnir leik-
skóla, stjórnendur 
grunnskóla og 
þróunarstjórn FSu 

Skype-fundur. Forystu- og stuðningshlutverk þróunarstjórna. Umsjón: 
Rúnar Sigþórsson. 

2. 1. 
2017 

3 klst. Leikskólar 1) Samtal milli skóla og ígrundun um viðfangsefni stöðu og framtíð 
verkefnisins, 2) Fyrirlestur um starfsþróun í lærdómssamfélagi, 3) 
umræðuverkefni í framhaldi af fræðslufundi 17. nóvember. Umsjón: Rúnar 
Sigþórsson. 

10. 2. 2 klst. Þróunarstjórnir Fyrirlestur og vinna þátttakenda um samfellu á mörkum skólastiga. Umsjón: 
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2017 Rúnar Sigþórsson. 

21. 2. 
2017 

3 klst. Leikskólar Uppeldisfræðileg skráning og lýðræði í leikskólastarfi í tengslum við 
námsmat (dagskrá ekki fullmótuð). Umsjón: Anna Elísa Hreiðarsdóttir. 

5. Staða verkþátta og viðfangsefni skólanna 

Í fyrri hluta nóvember 2016 hélt verkefnisstjóri Skype-fundi með þróunarstjórnum allra skólanna níu 

og fyrri hluta febrúar 2017 heimsótti verkefnisstjóri alla skólana og hélt fund með þróunarstjórnum.  

Á Skype-fundunum í nóvember kom fram Í öllum skólunum hafði þá verið skipuð þróunarstjórn, þær 

höfðu allar tekið til starfa og sett niður fasta fundartíma og skráðu fundargerðir. Allar þróunarstjórnir 

höfðu skipað tengilið við verkefnisstjóra.  

Í flestum skólunum hafði verið unnið að einhvers konar greiningu á upphafsstöðu námsmats í 

samræmi við línur sem lagðar voru á fundum 11. ágúst og 8. september (sjá töflu 1).  

Í öllum skólunum höfðu einnig verið sett niður forgangsverkefni en framkvæmdaráætlanir um þau og 

ákvarðanir um stjórnun þeirra voru á misjöfnu stigi. Í öllum skólunum voru allir starfsmenn 

þátttakendur í verkefninu.  

í öllum skólunum hafði tekið töluverðan tíma að koma verkefninu af stað, skipa þróunarstjórnir og 

finna út úr hlutverki þeirra og fá botn í það með starfsmannahópnum hvað verkefnið fæli í sér. Í þetta 

fór tími í öllum skólunum sem hefði sparast á haustdögum ef unnt hefði verið að undirbúa verkefnið 

og skipa þróunarstjórnir vorið áður. Miðað við þessa stöðu er augljóst að þriggja tíma fræðslufundur í 

ágúst, þar sem leikskólarnir voru auk þess opnir og gátu ekki sent nema hluti af sínu fólki, var of 

naumur tími til að koma verkefninu af stað með skólunum.  

Helstu forgangsverkefni í leikskólum voru eftirfarandi (í öllum skólunum var fleira en eitt verkefni 

nefnt):  

 Ferilmöppur (námsmöppur) sem leið við leiðsagnarmat, tengdar mati á árangri barna á námssviðum 

leikskóla (tveir skólar). 

 Starfshættir í anda lýðræðis og mannréttinda og hvernig þeir geta vísað veginn í leiðsagnarmati, til dæmis 

með því að gera börn að virkari þátttakendum í námsmati og í samtölum milli skóla og foreldra (tveir 

skólar).   

 Þróun viðtalsblaða til að nota samtöl við foreldra með þátttöku nemenda (tengist næsta fyrir ofan) (sömu 

tveir skólar).  

 Viðmið fyrir hreyfiþroskamat (einn skóli). 

 Þróun könnunaraðferðarinnar sem kennsluleiðar í leikskóla og námsmat innan hennar; tengt námssviðum 

leikskóla í Aðalnámskrá (einn skóli). 

 Skipulag og nýting snemmtækrar íhlutunar (einn skóli). 

 Úrvinnsla skráningartækja og skimunarprófa (TRAS, Orðaskil, Heilsubók barnsins og Hljóm 2) og leiðir til að 

gera niðurstöður þessara tækja virkar í leiðsagnarmati. Þessi áhersla var að einhverju marki í öllum 

leikskólunum en misjöfn áhersla á einstök tæki en markmiðið alls staðar að gera úrvinnslu þessara 

matstækja og viðbrögð við niðurstöðum þeirra markvissari og betur samræmda innan skólanna og stefnu 

og verklag skólanna um þetta sýnilegra.  
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 Starfsþróun kennara í tenglum við framangreind verkefni. Þetta var nefnt sérstaklega í einum skóla, til 

dæmis í tengslum við að fjölga kennurum með TRAS-réttindi, af sjálfu leiðir að starfsþróun hlýtur að vera 

hluti af því að þróa þá starfshætti innan skólanna sem nefndir eru hér.  

Í heimsókn verkefnisstjóra í alla leikskólana í febrúar kom fram að öll þessi verkefni höfðu náð nokkru 

flugi enda þótt sumir skólanna hefðu fækkað forgangsverkefnum og forgangsraðað þeim þannig að 

ekki væri of margt í gangi samtímis. Slík forgangsröðun er raunar í samræmi við ráðleggingar 

verkefnisstjóra þar sem mörg verkefni voru nefnd á fyrri fundi hans með þróunarstjórnunum. Í 

flestum skólanna bar á góma verklag við að undirbúa færslu barna úr leikskóla í grunnskóla og við 

mat á mörkum leikskóla og skil á upplýsingum sem fylgja börnum milli skólastiganna. Enda þótt þetta 

verklag sé í tiltölulega föstum skorðum er engu að síður vilji til að þróa það áfram.  

Í öllum grunnskólunum höfðu sömuleiðis verið sett niður forgangsverkefni og þar var einnig ætlast til 

að allir kennarar væru þátttakendur í þeim. Í einum þeirra var skýr áhersla á teymisvinnu kennara við 

forgangsverkefni skólans. 

Í öllum skólunum var fleira en eitt verkefni nefnt og ljóst er að verkefnin skarast þótt þau séu 

misjafnlega orðuð milli skóla. Í tveimur skólanna höfðu ekki verið gerðar framkvæmdaráætlanir um 

forgangsverkefnin og í þeim báðum var kvartað yfir tímaskorti þróunarstjórnanna og erfiðleikum 

þeirra til að setja fasta fundartíma. Í þeim þriðja var starf þróunarstjórnarinnar komið í fastar skorður 

og áætlanir um forgangsverkefnin skýrar. Helstu forgangsverkefni í grunnskólum voru eftirfarandi: 

  Að vinna áfram með tengsl leikskólans og grunnskólans, sem mynda ákveðna heild og festa í sessi verklag 

sem skólarnir telja sig geta miðlað reynslu af til annarra skóla (einn skóli). 

 Aukið samstarf og samtal milli unglingastigsins og FSu til að auka samfellu skólastiganna (sami skóli). 

 Áframhaldandi vinna við að semja matskvarða fyrir skráningu á námsmati í Mentor og tengja það við 

þróunarstaf skólans á sviði leiðsagnarmats (tveir skólar). 

 Vinna með leiðsagnarmat samhliða námi – „þróa matsaðferðir og matstæki sem styðja námsferðalagið í 

anda leiðsagnarmats“ (tveir skólar, óljóst í þeim þriðja). 

 Stuðla að samfellu í námi og námsmati milli árganga og stiga (einn skóli). 

 Móta skýran ramma um námsmat (einn skóli). 

Í heimsókn verkefnisstjóra í grunnskólana í febrúar kom fram að þessum þróunarverkefnum hafði 

reitt misjafnlega af. Greinilegt er að það rof sem var í verkefninu við kjaraaðgerðir kennara (sjá kafla 

4) og að engin bein fræðsla hefur farið frá verkefnisstjóra til þeirra síðan 13. október hefur sett mark 

á verkefnið. Í skólanum þar sem áætlanir voru skýrar og verklag var komið í skorður í fyrri hluta 

nóvember hefur þetta þó haft minni áhrif og þar hefur tekist að halda sjó. Í hinum tveimur þar sem 

ekki höfðu verið gerðar framkvæmdaráætlanir um forgangsverkefnin og sett fast form á vinnu 

þróunarstjórnanna hefur komið rof í framvinduna. Vinna skólanna við að skrá matskvarða inn í 

Mentor hefur nánast yfirtekið verkefnið og í þeim eru fá merki um vinnu við skipulega þróun 

leiðsagnarmats samhliða kennslu, þótt dæmi séu um framtak einstakra kennara á þessu sviði.  

Í Fjölbrautarskóla Suðurlands er staðan nokkuð önnur. Þar er starfandi áhugasöm þróunarstjórn en 

ekki eru allir kennarar þátttakendur í verkefninu. Þar er þó áhugasamur hópur kennara sem hefur 

lesið sér til og prófað sig áfram með ýmiss konar aðferðir við leiðsagnarmat. Þróunarstjórn skólans er 

kjarni þessa hóps og sótti þá fræðslufundi sem haldnir voru í haust. Verkefnisstjóri hefur, auk 

samskipta við þróunarstjórn skólans, átt Skype-fund með ca 15 manna hópi kennara um þróun 

leiðsagnarmats.  
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Yfirlit um stöðu verkþátta sem taldir eru upp í umsókn til Sprotasjóðs og stöðu þeirra má sjá á töflu 2. 

Tafla 2. Yfirlit um stöðu verkþátta samkvæmt umsókn 

Verkþættir Staða 

Skipulag og stjórnun verkefnisins 
Lokið í október 2016 í stað maí 2016. Þessi 
dráttur tók tíma frá verkefninu á upphafs-
dögum þess (sjá framar í þessum kafla) 

Staða námsmats í þátttökuskólunum; markmið 
þróunarstarfsins og forgangsverkefni skóla. 

Unnið á haustdögum 2016 (sjá kafla 5) 

Starfsþróunardagar Sjá töflu 1 

Áfangaskýrsla Lokið 

Námsmat á mörkum leikskóla og grunnskóla og 
grunnskóla og framhaldsskóla 

Endurskoðun og frekari þróun á fyrirliggjandi 
verklagi þáttur í vinnu leikskóla. Viðfangsefnið 
sett á formlega á dagskrá á fræðslufundi 10. 
febrúar (tafla 1) 

Námsmatsstefna skóla og sveitarfélagsins Árborgar Ætlaður lokaafrakstur – ekki á dagskrá það sem 
af er 

Mat á árangri Tilheyrir lokum verkefnis 

Sýning og ráðstefna um afrakstur verkefnis Tilheyrir lokum verkefnis 

Lokaskýrsla Tilheyrir lokum verkefnis 

6. Samantekt 

Að öllu samanlögðu hefur verkefnið Námsmat á mörkum skólastiga í Árborg skilað verulegum árangri 

það sem af er. Í leikskólunum hefur verkefnið haft góðan byr, í þeim öllum eru virk forgangsverkefni 

og horfur á að framkvæmd þeirra verði  sú sem að er stefnt í vor. Gengi verkefnisins í grunnskólunum 

og FSu hefur verið skrykkjóttara en í þeim öllum hefur verið sáð lífvænlegum fræjum og þróunarstarf 

er í gangi sem líklegt er að muni ryðja brautina að áframhaldandi þróun leiðsagnarmats.  

Eitt skólaár (hvað þá rúmlega hálft sem liðið er þegar þessi skýrsla er skrifuð) er skammur tími í 

þróunarstarfi og flestum fræðimönnum ber saman um að það taki mörg ár að festa raunverulegar 

breytingar í sessi. Það er því mikilvægt að allir skólarnir undir forystu fræðslusviðs Árborgar hlúi vel 

að þeim sprotum sem farnir eru að vaxa. Enn fremur má ítreka almennt, mikilvægi þess að verkefni á 

borð við þetta séu undirbúin vorið á undan verkefnisárinu og/eða fái ríflegan tíma í upphafi 

verkefnisársins, þannig að þau geti hafist af fullum krafti á undirbúningsdögum skólaárs þannig að 

tími þess nýtist sem best.   

 

Í febrúar 2017 

Rúnar Sigþórsson 

verkefnisstjóri 




