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Raunveruleg vinna nemandans  

Þekking 

Skilningur 

Færni 

Virkni í skipulagi og mati 

 

 

 

Altækt námsmat 



Námsmatið þarf að vera greinandi, upplýsandi, 

leiðbeinandi og hvetjandi og samræmi við 

námsefni og verkefni sem unnið hefur verið með 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2000:45-46). 

 

 

Samræmi 



Fjölbreytilegar matsleiðir og gátlistar 

Upplýsingar til foreldra, kennara og 

nemenda um framgang námsins sýnilegri 

og markvissari (Tomlinson, 1999:93). 

 

Fjölbreytt mat 



 

Beiti þekkingu sinni 

Skilningi 

Hugmyndaflugi 

Leikni 

Virkir 

 

 

 

Námsaðferðir 



 

Markmið eru að nemandi: 
Verði meðvitaður um lestrartækni (sjá fylgiskjal 1).  

Ígrundi lestrarvenjur sínar (sjá fylgiskjal 2 og 3). 

Vinni fjölbreytt verkefni (sjá fylgiskjal 4). 

Verði meðvitaður um ávinning þess að lesa. 

Læri að fylla út sögukort, greina aðalatriði sögu með 
stikkorðum og teikningum (sjá fylgiskjal 5). 

 

Lestur 

Sjálfsmat lestrartækni.doc fylgiskjal 1.doc
Sjálfsmat á lestri.doc fylgiskjal 2.doc
Viðhorfs- og áhugakönnun nemenda í lestri.doc fylgiskjal 3.doc
Eftir lestur sögu.doc fylgiskjal 4.doc
Sögukort.doc fylgiskjal 5.doc


Verkmappa - gátlisti í íslensku sem annað mál. 

Eftirfarandi verkefni eiga að vera hjá 

nemendum í 7. bekk í markhópnum okkar. 

Verkmappan á að innihalda: 

 

Verkmappa 



 

Sjálfsmat í lestri 

Sjálfsmat í lestrartækni 

Viðhorfs og áhugakönnun í lestri 

Sögukort 

Teiknimyndasaga   

Bókaskýrsla (1-2 bækur) 

Viðtal um bókalestur   

Viðhorfskönnun) 

Eftir lestur sögu – a.m.k.3 valverkefni,  

 

 

Lestur 



Orðaforðaverkefni 

Teikniverkefni  

Persónulýsing (hjálparorð, jafningjamat). 

Gátlisti í ritun��� 

Jafningjamat í ritun. 

 

Ritun 



 

Markmið að nemandi læri: 
Vinnuaðferðir í ritun (sjá fylgiskjal 6). 

Meta sig og aðra í samvinnu (sjá fylgiskjal 7 og 8) 

 koma fram og segja frá. 

Að skrifa verkefni að eigin vali ( sjá fylgiskjal 4). 

Skipulögð vinnubrögð og jafningjamat (sjá fylgiskjal 10 

og 11). 

 

Ritun 

Gátlisti vegna ritunar.doc fylgiskjal 6.doc
JAFNINGJAMAT  Á  BÓKMETNNTAVERKEFNI.doc fylgiskjal 7.doc
SJÁLFSMAT  Á  FRAMMISTÖÐU  Í  HÓPVINNU.doc fylgiskjal 8.doc
Eftir lestur sögu.doc fylgiskjal 4.doc
persónulýsing 1.doc fylgiskjal 10.doc
Persónulýsing 2.doc fylgiakjal 11.doc


 

Markmið er að nemandi: 

Læri skipulögð vinnubrögð (sjá fylgiskjal 12). 

Verði metin af kennara (sjá fylgiskjal 13). 

 

 

Vinnubrögð 

Mat  á  safnmöppu.doc fylgiskjal 12.doc
Mat  á  verkefni  hjá  nemenda.doc fylgiskjal 13.doc


Verkmappa: í verkmöppu eru sett öll verkefni sem 

unnin eru í íslensku sem öðru máli, svo sem 

þemaverkefni, kannanir, ljóðaverkefni, myndbands- 

og hljóðupptökur, teikningar, ljósmyndir, skissur, 

smásögur, ritgerðir, bókalistar og orðalistar. Hér eru 

einnig sjálfsmatsblöð, gátlistar og ýmis verkefni í 

lestri og ritun í íslensku sem nemendur vinna jafnt 

og þétt en í mismunandi formi. Markmiðið er að 

nemendur læri af eigin reynslu.  

 

Verkmappa 



 

Einstaklingsviðtal. 

Framfarir og staða í íslensku (sjá fylgiskjal 14). 

Verkefnin notuð til að dýpka og útvíkka   

Tækifæri fyrir kennara.  

Tækifæri fyrir nemenda. 

 

Mat 

Ég valdi þetta verkefni í möppuna vegna þess að.doc fylgiskjal 14.doc

