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Matsþættir Viðfangsefni Viðmið Kerfisbundið 
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Samstarfsmiðað og 
Samofið öllu skólastarfi 

Byggt á traustum 
gögnum 
Greinandi og 
umbótamiðaða 

Opinbert 

Innra mat frá 

MMR 2016 

Viðfangsefni - úr “Viðmið og gæði í skólastarfi 

fyrir ytra mat í grunnskólum” frá 2012.  

Byggt á viðmiðum úr “Viðmið og gæði í skólastarfi fyrir ytra mat í 

grunnskólum” frá 2012.  

Innra mat frá MMR 2016 Innra mat frá MMR 

2016 

Innra mat frá MMR 

2016 

Innra mat 

Framkvæmd 

innra mats 

Innra mat er kerfisbundið og samofið daglegu 

skólastarfi. Í skólanámskrá er fjallað um 

helstu leiðir sem skólinn fer við að meta sitt 

innra starf, bæði árangur þess og gæði. Í 

opinberum gögnum skólans kemur fram 

hverjir bera ábyrgð á framkvæmd matsins. 

Innra matið nær til allra helstu þátta í 

skólastarfinu. Gerðar eru áætlanir um 

framkvæmd innra mats til skemmri og lengri 

tíma og þær eru birtar. Innra mat er hluti af 

daglegu starfi kennara og annarra 

starfsmanna. Lögð er áhersla á að meta nám 

og kennslu með reglubundnum hætti. 

Starfsfólk, nemendur og foreldrar eru virkir 

þátttakendur í samræðum um áherslur og 

forgangsröðun í innra mati og um þróun og 

umbætur í kjölfar innra mats. Þau eiga enn 

fremur aðild að skipulagi og framkvæmd 

innra mats. Þegar gagna er aflað er leitað er 

eftir sjónarmiðum allra helstu hagsmunaaðila 

eftir því sem við á. 

 

Matsþættir:  

Nám og kennsla: 

• Inntak,árangur og framfarir. 

• Skipulag náms og námsumhverfi. 

• Kennsluhættir og gæði kennslu. 

• Námshættir og námsvitund. 

 

Þáttaka og ábyrgð nemenda 

• Lýðræðisleg vinnubrögð, þátttaka og ábyrgð 

nemenda. 

• Skóli án aðgreiningar. 

 

❏ Í skólanámskrá er umfjöllum um helstu leiðir sem skólinn fer 

við að meta sitt innra starf. 

❏ Sjálfsmatsáætlun um innra mat nokkur ár fram í tímann (3-5 

ár) liggur fyrir. 

❏ Sjálfsmatsáætlun endurspeglar að helstu þættir 

skólastarfsins eru metnir. 

❏ Áætlun um innra mat fyrir viðkomandi skólaár liggur fyrir. 

❏ Í skólanámskrá og gögnum um innra mat kemur fram hverjir 

bera ábyrgð á framkvæmd innra mats (s.s. matsteymi). 

❏ Mat á kennslu og fagmennsku kennara fer fram með 

einhverjum hætti reglulega, s.s. með mati skólastjóra á 

kennslu, jafningjamati kennara og mati á nýjungum í 

kennsluháttum. 

❏ Mat og ígrundun kennara og annarra starfsmanna á eigin 

starfsháttum er liður í daglegu starfi þeirra. 

❏ Mat á námi, framförum og árangri nemenda fer fram með 

einhverjum hætti reglulega. 

❏ Starfsfólk tekur þátt í að ákveða áherslur og forgangsröðun í 

innra mati (t.d. í gegnum fulltrúa í matsteymi, aðkomu 

skólaráðs, þátttöku í skólaþingum eða með öðrum hætti). 

❏ Nemendur taka þátt í að ákveða áherslur og forgangsröðun í 

innra mati (t.d. í gegnum fulltrúa í matsteymi, aðkomu 

skólaráðs, þátttöku í skólaþingum eða með öðrum hætti). 

Foreldrar taka taka þátt í að ákveða áherslur og 

forgangsröðun í innra mati (t.d. í gegnum fulltrúa í 

matsteymi, aðkomu skólaráðs, þátttöku í skólaþingum eða 

með öðrum hætti).  

❏ Foreldrar taka taka þátt í að ákveða áherslur og 

forgangsröðun í innra mati (t.d. í gegnum fulltrúa í 

matsteymi, aðkomu skólaráðs, þátttöku í skólaþingum eða 

með öðrum hætti). 

Kerfisbundið  

Matið á að vera fyrirfram hugsað og 

vel skipulagt með áætlunum. 

Matskerfi skólans á að lýsa í 

skólanámskrá og viðfangsefni hvers 

skólaárs þarf að tilgreina í 

starfsáætlun.  

 

Markmiðsbundið 

Skólar setja sér stefnu og markmið út 

frá aðalnámskrá og skólastefnu síns 

sveitarfélags. Með innra mati er metið 

hvernig gengur að ná þeim 

markmiðum. 

 

Samstarfsmiðað  

Helstu hagsmunahópar; starfsfólk, 

nemendur og foreldrar eiga að hafa 

sitt að segja um skipulag og 

framkvæmd matsins og leita þarf til 

allra þessara hópa þegar gagna er 

aflað. Innra mat byggist á samræðu og 

ígrundun og hvetur þannig til 

samstarfs.  

 

Samofið öllu skólastarfi  

Gagna í innra mati er aflað í daglegu 

starfi þar sem kennarar stjórnendur 

og starfsmenn afla gagna um nám, 

kennslu og velferð nemenda. Matið 

nær til allra þátta starfsins.  

 

Byggt á traustum gögnum  

Gagnaöflun þarf að vera vönduð og 

Greinandi og 

umbótamiðað  

 

Greina þarf 

niðurstöður í 

styrkleika og þætti 

sem þarfnast umbóta. 

Gera þarf áætlun um 

umbætur, koma henni 

í framkvæmd og meta 

hvernig til tekst.  

 

(Spurningalistar, 

fundargerðir, 

framfarir nemenda, 

ástundun, tölvupóstar, 

fréttabréf, samræmd 

próf, PISA, 

skólapúlsinn og svo 

framvegis)  

 
Greina frá því hvað 

niðurstöðurnar leiddu í 

ljós. Máta niðurstöður 

við markmið skólans 

(og eiga að birtast í 

skólanámskrá).  

 

 
 

 

Opinbert  

 

Helstu niðurstöður 

og áætlanir um 

umbætur þarf að 

birta opinberlega, 

til dæmis á 

heimasíðu skóla. 

Þess skal þó gæta 

að birta ekki 

persónugreinanleg

ar eða viðkvæmar 

upplýsingar. 

 

 

Lykilskýrslur 

Sjálfsmatsáætlun 

Sjálfsmatsskýrsla 

Umbótaáætlun 
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Mannauður: 

• Fagmennska starfsfólks. 

• Starfsánægja, líðan og aðbúnaður á 

vinnustað. 

 

Stjórnun: 

• Stjórnandinn sem faglegur leiðtogi. 

• Stjórnun grunnskólans. 

• Faglegt samstarf. 

• Skólaþróun. 

• Skóladagur nemenda, skólanámskrá, 

starfsáætlun, áætlanir og verklagsreglur. 

 

Skólabragur: 

• Viðmót og menning. 

• Velferð og líðan nemenda. 

• Samstarf heimila og skóla. 

 

Innra mat: 

• Framkvæmd innra mats. 

• Umbótastarf í kjölfar innra mats 

 

afla þarf gagna sem best varpa ljósi á 

viðfangsefnið.  

 

 

 

Umbótastarf í 

kjölfar innra 

mats  

Skólinn notar innra mat til að meta hvort og 

að hve miklu leyti markmiðum hefur verið 

náð. Grunnþættir í menntun, markmið og 

áhersluþættir grunnskólalaga og skólastefna 

viðkomandi sveitarfélags endurspeglast í 

markmiðum skólanámskrár og birtast þannig 

í innra mati skólans. Innra matið metur leiðir 

sem farnar eru til að ná markmiðunum. 

Skilgreind eru viðmið27 um þann árangur 

sem stefnt er að. Í greinargerð um innra mat 

er fjallað um að hve miklu leyti markmið hafa 

náðst. Við öflun gagna eru notaðar 

fjölbreyttar aðferðir. Val aðferða ræðst af 

viðfangsefninu og þeim spurningum sem er 

lagt upp með. Í innra mati er unnið með 

niðurstöður úr ytra mati 

 

 

 

 

 

❏ Skólinn gerir grein fyrir hvernig markmið skólans sem sett 

eru fram í skólanámskrá eru metin. 

❏ Öll markmið skólanámskrár eru metin markvisst og 

reglubundið með einhverjum hætti. 

❏ Leiðir að markmiðum, s.s. verkefni, aðgerðir, áætlanir og 

verkferlar, eru hluti af innra matinu. 

❏ Fyrir hvert markmið eru skilgreind viðmið um þann árangur 

sem stefnt er að. 

❏ Í greinargerð um innra mat er fjallað um að hve miklu leyti 

markmið hafa náðst. 

❏ Fjölbreyttar aðferðir eru notaðar við að afla gagna. 

❏ Gagna er aflað með aðferðum er hæfa viðfangsefninu og 

þeim spurningum sem lagt er upp með. 

❏ Skólinn nýtir niðurstöður úr ytra mati (s.s. samræmd próf, 

niðurstöður PISA, kannanir og skimanir sveitarfélags og ytra 

mat sveitarfélags og ráðuneytis) í innra matið. 

❏ Við öflun gagna er leitað eftir sjónarmiðum þeirra 

hagsmunaaðila sem hlut eiga að máli. 

❏ Þegar niðurstöður innra mats liggja fyrir eiga sér stað 

samræður meðal hagsmunaaðila um þróun og 

umbætur. 

 Leggja mat á gögnin:  

Til dæmis:  

A - Fullnægjandi og í 

samræmi við lýsingar 

skólans 

B - Gott verklag, 

styrkleikar fleiri en 

veikleikar  

C - óviðunandi - 

þarfnast endurbóta og 

fer í úrbótaferli 

Umbætur 

Hvað þarf að gera til 

að bregðast við.  

Gera grein fyrir 

umbótum í 

umbótaáætlun.  
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