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Námsmat

• Leiðsagnarmat– Formative assessment 

• Lokamat – Summative assessment

• Báðar gerðir geta tekið á sig ýmis form en matsverkefni geta verið
misvel fallin til þess að gefa áframhaldandi leiðsögn. Þau gefa
mismiklar upplýsingar um stöðu og skilning nemenda. 

• Hvort um er að ræða leiðsagnarmat eða lokamat ræðst fyrst og fremst
af því hvað gert er með niðurstöður. 



Kubbaskipting
Soffía sagði Gísla bróður sínum frá stærðfræðiverkefni sem hún vann í 
skólanum. Soffía sagði: Gísli, ég var með hrúgu af kubbum. Þegar ég 
setti 2 kubba saman aftur og aftur varð 1 kubbur eftir. Ef ég setti þrjá og 
þrjá kubba saman varð líka 1 kubbur eftir og sama gerðist þegar setti 4 
kubba saman.

Gísli sagði þá: Hvað varstu eiginlega með marga kubba?

• Hverju skyldi Soffía hafa svarað?

• Heimild: Using Assessment Middle-Grades Mathematics Teaching & Learning, bls. 59 – 77



Kubbar og hringir

• Nemendur sitja í hring á gólfinu. Nota þarf hringi (t.d. úr garni) og marga kubba. Gefðu 
nokkur dæmi um hvernig skipta megi tilteknum fjölda kubba jafnt milli hringja bæði með og 
án afgangs. 

• Leggju eftirfarandi þraut fyrir nemendur: 
• Ég er með nokkra kubba í vasanum. Ég hef tekið eftir því að ef ég skipti þeim í tvo 

jafnstóra hópa verður einn eftir. Þegar ég skipti í þrjá jafnstórahópa verða tveir afgangs. 
Hve marga kubba gæti ég verið með í vasanum?

• Heimild: Mathematics Assessment for Learning: Rich Tasks & Work Samples. Cubes and Hoops, bls. 41 - 43

• Mikilvægt er að hvetja nemendur til að finna fleiri en eitt svar og leita að sambandi talnanna. 



Aðalnámskrá grunnskóla
Kennsluhættir og námsmat í stærðfræði
• Leitast skal við að finna hvað nemandinn getur og matsverkefni þarf að 

setja þannig fram að hann geti sýnt þekkingu sína.

• Leggja skal áherslu á leiðsagnarmat sem byggist á því að nemendur velti 
reglulega fyrir sér námi sínu með kennurum sínum, til að nálgast eigin 
markmið og ákveða hvert skal stefna.

• Leiðsagnarmat miðar ekki að því að fella dóm um frammistöðu heldur að 
hjálpa nemanda að bæta sig með uppbyggjandi endurgjöf og leiðsögn og 
hjálpa kennara að fylgjast með þroska nemanda og námsframvindu (bls 
219).



Hæfnimiðað námsmat

• Meta þarf fjölbreytta hæfni nemenda og sérstaklega ber að gæta þess
að einstakir námsþættir fái ekki óeðlilega mikið vægi. Form 
námsmatsverkefna þarf að vera fjölbreytt og í samræmi við
kennslutilhögun. 

• Til að sýna hæfni í stærðfræði ættu nemendur að fást við heildstæð
verkefni, þar sem þeir leita upplýsinga, rannsaka, vinna úr gögnum og 
túlka niðurstöður sínar. Verkefnum geta nemendur skilað með
kynningum og sýningum á niðurstöðum sínum, fyrirlestrum og 
greinargerðum, þar sem tölvu- og upplýsingatækni nýtist sem miðill



Hvað gerir kennarinn til að átta sig á stöðu
nemenda?

• 1. Hvað eru jafngild brot

• 2. Að þekkja jafngild brot

• http://www.hodderplus.co.uk/ofa/video-7-Effective.html

http://www.hodderplus.co.uk/ofa/video-7-Effective.html


• https://tedd.org/mathematics/

• https://tedd.org/truefalse-equations/

• 80 : 4 = (80:2) + (80:2)

https://tedd.org/mathematics/
https://tedd.org/truefalse-equations/


Sjálfsmat

• Línan – öryggislínan

• Hnefi – hönd

• Sjálfsmatsverkefni úr Geisla



Línan - öryggislínan

Veldu þér stað á línunni:

• Hve örugg/öruggur ertu þegar þú átt að leysa dæmið?

•Búðu til orðadæmi um ½ * ¾

•Leystu dæmið 256 : 8

•Leystu dæmið 256 + 8



Línan - öryggislínan

Veldu þér stað á línunni:

• Hve örugg/öruggur ertu þegar þú átt að leysa dæmið?

Er 2457 : 49 meira eða minna en 50?

Er 5001 – 1234 meira eða minna en 4000



Línan - öryggislínan

Veldu þér stað á línunni:

• Hve örugg/öruggur ertu þegar þú átt að leysa dæmið?

•Meðaltalið er 17. Hvaða tölur gætu legið að 
baki?

•Summan er 17. Hvaða tölur gefa slíka summu?



Sjálfsmatsverkefni úr Geisla 1A 

• Ég get sýnt hve mikið 7 * 8 er með kubbum – já     nei     veit ekki

• Mér finnst auðvelt að búa til orðadæmi með margföldun –

• Mér finnst erfitt að margfalda með háum tölum –

• Ég á auðvelt með að finna leiðir til að leysa þrautir

• Mér finnst gaman að skipta jafnt

• Það er erfitt að búa til orðadæmi þar sem á að deila

• Ég get bara reiknað margföldunardæmi ef ég hef margföldunartöfluan hjá 
mér

• Ég á auðvelt með að deila ef ég hef hluti til að telja eða ég teikna 
skýringarmyndir.



Spurningaskeljar

• Hvernig eru .... og .... ólík?

• Hver er mismunurinn á milli .... og ....?

• Skýrðu af hverju/ af hverju ekki  ....  þú getur ekki verið með....?

• Hvað myndi gerast ef .....?

• Hvers vegna er þetta dæmi um ....?

• Berið saman .... og ... hvað varðar ....

• Hvernig eru .... og ... Lík?

• Hvernig myndir þú útskýra þetta fyrir nemanda í ... bekk?

• Hverjar eru afleiðingar .....?

• Hvernig hefur þetta áhrif á....?

• Hver eru sterkustu mótrökin fyrir ....?

• Hvers vegna gerist það?



Aðferðir við að fá fram hugmyndir nemenda

• Ekki rétta um hönd nema þú þurfir að spyrja spurningar

• Velja nemendur af handahófi (leiðir við það, t.d. tunguspaðar, forrit)

• Allir sem vita svarið, gefi það til kynna, valið úr þeim hópi

• Nemandi fyrst, svo spurningin

• Eru allir í pottinum alltaf eða ekki?

• Gefa til kynna hve sterkur er skilningur, t.d. hnefi-fingur

• Spyr einn, annar bregst við



• Spurningamynstur: Spurning – svar og rétt – rangt

• Að skapa umræður með því að draga fram viðbrögð við svörum 
nemenda, og tengja svör nemenda saman

• Túlka svör nemenda; Er það þetta sem þú áttir við? 

• Þetta var áhugavert rangt svar, eru fleiri sem voru með það? Kannski 
spurning um hvernig þið skilduð spurninguna.

• Varast að grípa of snemma inn í og taka verkefnið frá nemendum. 

• Framsetning verkefna 



Verkefni úr möppu með Einingu og Geisla.
sem henta vel við leiðsagnarmat
• Góðir vinir (Eining 8, Ljós og skuggar, námsmat I)

• 250 – satt eða ósatt (Eining 6, Lota 3, námsmat V)

• Sjálfsmat – (Geisli 1A, námsmat – margföldun og deiling)

• 1, 2, 3, .... (Geisli 1A, námsmat – háar tölur)

• Veiðiferð (Geisli 1A, námsmat – reikniðaðgerðir) - Námsmatsviðmið



Árangursviðmið – hvað viljum við vita?

• Setið fram skýr árangursviðmið – takið aðstæðurnar út

• Að nemendur geti fundið flatarmál skólastofunnar eða skólalóðarinnar

• Að nemendur geti fundið flatarmál flata sem mældir eru í fermetrum. 

• Mikilvægt að gera greinarmun á viðfangsefnum og námsmarkmiðum



Aldur fjölskyldumeðlima

• Hvert barn fær fimm A6 blöð. 

• Nemendur eiga að teikna skissu af unglingi, skólabarni, foreldri, smábarni og afa/ömmu. 

• Nemendur eiga að skrá hve gamlir þeir telja að hver og einn sé. 

• Nemendur raða síðan myndunum frá þeim yngsta til hins elsta og festa á pappírslengju 
eða vegg/töflu. 

• Bæta má við verkefnið.

• Finna mynd þar sem einhver er jafngamall unglingi þeirra, o.s.frv.

• Finna elstu og yngstu manneskjuna sem teiknuð var. Finna mismun miðað við eigin aldur. 

• Raða myndum allra í bekknum eða frá minni hópum í aldursröð.  

• Heimild: Mathematics Assessment for Learning: Rich Tasks & Work Samples.



Búðu til tölu
• Dragðu fjögur talnaspjöld. Segjum að þú hafir dregið, 6, 7, 8 og 9. Auk þess hefur þú 

spjald með tugabrotskommu og núlli. 

• Hér á eftir koma nokkrar spurninga þar sem þú notar spjöldin en ræður hvort þú notar 
sum spjöldin eða öll. 
• Hvað er minnsta tala sem þú getur búið til?
• Hvaða tölur getur þú búið til sem eru á milli 6,9 og 9?
• Merktu við þá tölu sem er næst 8,7.
• 8,6 8,76 8,96 8,631 9 8,79 8

• Einn bekkjarfélagi þinn biður þig um að útskýra hvaða tala er næst einhverri tiltekinni 
töldu eins og í dæmi 3,2 Hvernig myndir útskýring þín vera?

• Kennari þarf að útbúa talnaspjöld með tölunum 1 – 9 og spjöld með tugabrotskommu og 
núlli. 

• Verkefni þetta má aðlaga að ólíkum hópum, t.d. með því að sleppa tugabrotum, fækka 
tölum eða bæta við almennum brotum. 
• Heimild: Mathematics Assessment for Learning: Rich Tasks & Work Samples. Make a number, bls. 

74 - 76



Orðadæmi

Í dæmunum á að vinna með deilingu, 100:8
Eitt dæmi þar sem svarið er:

12,5
12
13
4



Verkefni  - aðlagið að nemendum ykkar

• Eru þetta jafngildar stæður? Eða er þetta jafnmikið? Rökstyðjið val 
ykkar.

• 24 + 45 45 + 24 24 – 13 13 – 24 

• 36 + 74 34 + 76 45 – 32 42 – 35 

• Eldri nemendur:

• 22,4 + 14,5 14,5 + 22,4 53,4 – 21,3 21,3 – 53,4

• 53,4 + 17,6 53,6 + 17,6 34,5 – 43,2 34,2 – 43,5



Verkefni – aðlagið að nemendum ykkar

• Hvort er meira? Rökstyðjið val ykkar.

• 34 * 21    eða    34 + 21

• 34 + 0,21   eða   34 * 0,21

• 21 + 3,4   eða   21 * 3,4

• 0,21 * 0,34   eða   0,21 + 0,34



Verkefni – aðlagið að nemendum ykkar

• Hvað er mest?

• 100 + (-34,2)

• 100 – (24,6)

• 100 * 0,52

• 100 : 0,24

• Af hverju telur þú að .............................. sé mest? 
___________________________________________________
___________________________________________________


