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NÁMSMAT 
 

 Fá nemendur með íslensku sem annað tungumál alltaf, oft, stundum eða 

aldrei eitthvað eftirfarandi? 

a) Lengri próftíma en hinir sem hafa íslensku að móðurmáli? 

b) Próf sem hafa verið aðlöguð getustigi þeirra? 

c) Aðstoð við próftöku, s.s. túlka? 

d) Að nota orðabækur í prófum og verkefnum? 

e) Að styðjast við opnar kennslubækur í prófum og verkefnum? 

 Hverjar eftirfarandi matsaðferða er helst notast við til að meta þekkingu, 

færni, frammistöðu og framfarir nemenda? 

a) Símat er helst notað. 

b) Stuðst er við persónu-, framfaramöppur, tékklista o.fl.  

c) Próf eru helst notuð. 

d) Matið byggir helst á skriflegum verkefnum. 

e) Mat er lagt á dagbækur. 

f) Ritgerðir eru metnar. 

g) Verkleg vinna er metin. 

h) Stuðst er við myndir og teikningar.  

i) Matið er munnlegt. Kennari spyr og nemendur svara. 

j) Mat er lagt á virkni.  

k) Mat er lagt á ástundun. 

l) Sjálfsmat. 

m) Jafningjamat. 

n) Nemendur sýna stundum fram á færni, kunnáttu, skilning og þekkingu á 

móðurmálinu. 

o) Stuðst er við hlutverkaleiki og aðra leiki. 

p) Stuðst er við hljóðupptökur/myndbandsupptökur. 

q) Nemendum er gefinn kostur á að benda á, gera hring um eða teikna svör. 

r) Stutt afmörkuð verkefni metin. 

s) Heildstæð verkefni metin. 

t) Nemendum er gefinn kostur á að velja um hvernig þeir koma kunnáttu, þekkingu, 

skilningi og færni sinni til skila. 

u) Annað. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fá nemendur með íslensku sem annað tungumál stuðning við heimanám í 

skólanum? 

 Ef já, hverjir veita þann stuðning? 

a) Umsjónarkennarar?  b) Sérkennari?  d) Tvítyngdur kennari?  e) Sjálfboðaliði? 

f) Stjórnendur?  g) Þroskaþjálfi?  h) Aðrir nemendur sem tala móðurmál 

nemandans?  i) Aðrir nemendur sem hafa íslensku að móðurmáli?  j) Leiðbeinandi? 

k) Skólaliði?  l) Skólaliði?  m) Stuðningsfulltrúi?  n) Aðrir? 

 Hver kennir nemendum sem teknir eru út úr tímum, íslensku sem annað 

tungumál? 

a) Sérkennari?  b) Tvítyngdur kennari?  c) Leiðbeinandi?  d) Umsjónarkennari? 

e) Tveggja kennara kerfi er notað.  f) Sami kennari kennir öllum nemendunum. 

g) Ör skipti hafa verið á kennurum sem sjá um þessa kennslu.  h) Margir kennarar 

koma að kennslunni.  i) Aðrir? 

 Hvar í skólahúsnæðinu er nemendum kennd íslenska sem annað 

tungumál? 

a) Nemendum er alltaf kennt inni í bekk.  b) Í sérstakri skólastofu sem er bara notuð 

til kennslu í íslensku sem öðru tungumáli? c) Í sérkennslu?  d) Á skrifstofu?  e) Á 

bókasafni.  f) Á gangi.  g) Í öðru rými. 

  


