
Stöðumat fyrir nemendur 
af erlendum uppruna



Saga Stöðumatsins 
• Menntamálastofnun Svíþjóðar - Skolverket

• Háskólar í Svíþjóð – Stokkhólmur, Gautaborg og Malmö

• Þróunarskólar 2014-2015

• 15. apríl 2016 skylda að leggja 1. og 2. stig Stöðumatsins fyrir í grunnskólum í Svíþjóð

• 2019 skylda að leggja 1. og 2. stig Stöðumatsins fyrir í framhaldsskólum í Svíþjóð

• 2019 skylda að leggja leikskólahluta Stöðumatsins fyrir elstu börn í leikskólum

Stöðumatið er hýst á vefsíðu Menntamálastofnunar Svíþjóðar:

https://bp.skolverket.se/web/kartlaggningsmaterial/start

https://bp.skolverket.se/web/kartlaggningsmaterial/start




Stöðumatið á Íslandi

●Samstarfsverkefni skólaþjónustu Árborgar, Hafnarfjarðar og Reykjanesbæjar 

●Styrkt af Sprotasjóði

●Efnið var þýtt og staðfært og prufukeyrt í þróunarskólum sveitarfélaganna

●Menntamálastofnun fékk þýðingarleyfi frá sænsku menntamálastofnuninni Skolverket

●Menntamálastofnun mun hýsa efnið á vefsíðu sinni og stýrihópurinn styður við innleiðingu

●Búið verður að halda kynningarnámskeið í flestum landshlutum fyrir lok núverandi skólaárs



Stöðumat fyrir nemendur 
af erlendum uppruna

UPPBYGGING



Uppbygging Stöðumatsins

• Innritunarviðtal – móttökuáætlun

• Stöðumat Stig 1 – fyrri þekking og reynsla

• Stöðumat Stig 2 – læsi og talnaskilningur

• Stöðumat Stig 3 – kunnátta í námsgreinum, t.d. 
stærðfræði, ensku, samfélagsfræði og íþróttum

https://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt28DE69XZAhXF1xQKHTxODuQQjRx6BAgAEAY&url=https://www.skolverket.se/publikationer?id%3D3605&psig=AOvVaw3zcQWMnB_OHdS55W5X61Hy&ust=1520361850701102




Stig 1 – Fyrri þekking og reynsla
Markmið:

• Styðja skólana í að staðsetja nemendur hvað varðar fyrri þekkingu og reynslu.    
Niðurstöður matsins auðvelda skólunum að skipuleggja nám nemandans út frá 
styrkleikum hans og þörfum.

• Viðtalið tekur 60-70 mínútur

• Forráðamaður er alltaf með

• Túlkað er á sterkasta máli nemandans

https://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt28DE69XZAhXF1xQKHTxODuQQjRx6BAgAEAY&url=https://www.skolverket.se/publikationer?id%3D3605&psig=AOvVaw3zcQWMnB_OHdS55W5X61Hy&ust=1520361850701102








Stig 2 - Læsi
Læsi: Kannað hvar nemandinn er staddur á sínu sterkasta 

tungumáli/tungumálum í læsi.

Stöðumati í læsi er skipt niður í tvo flokka A og B.

A: Nemandi sem er skammt á veg kominn í lestri og ritun

B: Nemandi sem er læs og skrifandi

https://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt28DE69XZAhXF1xQKHTxODuQQjRx6BAgAEAY&url=https://www.skolverket.se/publikationer?id%3D3605&psig=AOvVaw3zcQWMnB_OHdS55W5X61Hy&ust=1520361850701102


Tungumál verkefna Stöðumatsins













Stig 2 – Talnaskilningur

Talnaskilningur: Kannað hvar nemandinn er staddur í talnaskilningi.

Stöðumati í talnaskilningi er skipt í tvær leiðir A og B eftir aldri.

A: Nemendur sem eru yngri en 9 ára

B: Nemendur sem eru 9 ára og eldri
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Stig 2 - Mynd







Stig 3



Stöðumat fyrir nemendur 
af erlendum uppruna

NIÐURSTÖÐUR OG HAGNÝT ATRIÐI



Skipulag náms og kennslu

• Skipuleggja nám og kennslu út frá niðurstöðum stöðumats og byggja á styrkleikum 
nemandans.

• Nemendur ættu að vera í almennum bekk í öllum námsgreinum sem þeir ráða við og fá til 
þess nauðsynlegan stuðing. T.d. ýmsar sjónrænar stoðir, snjalltæki o.fl. 

• Stuðningstímar með áherslu á grunnorðaforða og orðaforða skólamáls. 

• Samvinna og samstarf allra kennara sem koma að nemandanum er mjög mikilvæg. 

• Mat á stöðu nemenda þarf alltaf að vera í samræmi við það námsefni sem lagt er til 
grundvallar.

• Endurskoða þarf kennslu- og einstaklingsáætlanir reglulega. 

• Hafa þarf í huga að nemendur með stutta/brotakennda skólagöngu að baki geta þurft 
stuðning til lengri tíma.  



Styðjandi námsumhverfi

• Örugg bekkjarstjórnun og góður agi. Unnið með bekkjarandann. 

• Fjölbreyttar kennsluaðferðir og sjónrænar stoðir. Samvinnunámsaðferðir.

• Skipulögð hópavinna og umræður. 

• Aðlagað námsefni, unnið með lykilhugtök.

• Skipuleggja og nýta þarf stuðningstíma í íslensku vel. Slíkir tímar gætu t.d. nýst sem 
undirbúningur undir tíma í almennum bekk. 

• Umhverfi sem hvetur til notkunar tungumálsins í margvíslegum aðstæðum. 



Í skólanum

• Mikilvægt að vinna í teymum

◦ Hverjir sitja í teyminu (skólastjóri +)?

◦ Hverjir munu sjá um að leggja matið fyrir (fleiri en einn)?

◦ Hvernig sjáið þið þetta fyrir ykkur fara af stað? 

• Hvernig nýtist þetta kennurum?

• Styður þetta við kennslu nemandans?

• Minnkar óöryggi kennarans?



• Öll gögn fyrir þann sem leggur matið fyrir og ritföng fyrir nemandann. 

• Vera undir það búinn að nemandinn sé sterkari eða slakari en þú reiknaðir með. Vera með öll 
textaheftin tilbúin.

• Vera búin að lesa textana vel á íslensku áður svo þú þekkir þá vel. 

• Þú sérð alltaf hvort nemandinn svarar rétt eða rangt. Hvort það á að halda áfram eða fara í 
léttara/þyngra efni.

Undirbúningur og úrvinnsla



• Stutt samantekt sem fer til kennara ásamt samtali – upplýsingar sem þurfa að komast til allra 
sem vinna með nemandanum.

• Kennsluáætlun eða einstaklingsáætlun og markmiðssetning verður auðveldari með allar    
þessar upplýsingar. 

Samantekt eftir fyrirlögn  



Niðurstöður Stöðumatsins

• Tengjum nemandann og forráðamenn enn betur við skólann

• Fáum betri mynd af námslegri stöðu nemandans

• Kynnumst bakgrunni og væntingum nemandans

• Hvaða námsefni hentar best í upphafi

• Hvaða stuðning þarf nemandinn 

• Hvaða kröfur við getum gert til nemandans

• Hvaða námstækni hefur reynst nemandanum best

• Hvaða kennsluaðferðir og tækni geta hámarkað áframhaldandi nám
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Stöðumat
Stýrihópur:
Aneta Stanislawa Figlarska
Fanney Dóróthe Halldórsdóttir
Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir
Helgi Arnarson
Hrund Harðardóttir
Kolfinna Njálsdóttir
Kristrún Sigurjónsdóttir
Þorsteinn Hjartarson
Þórdís Helga Ólafsdóttir

Þýðandi:
Gyða M. Arnmundsdóttir

Þátttökuskólar og samstarfsaðilar:
Háaleitisskóli, Reykjanesbæ
Lækjarskóli, Hafnarfirði
Vallaskóli, Árborg
Fellaskóli, Reykjavík
Menntamálastofnun

Styrkveitandi:
Sprotasjóður

Sérstakar þakkir:
Sænska menntamálastofnunin Skolverket
Mennta- og menningarmálaráðuneytið


