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Formáli 
 

Veturinn 2012-2013 hefur Kelduskóli tekið þátt í þróunarverkefni um námsmat. Verkefninu verður 

haldið áfram á næsta skólaári að ósk starfsfólks um tækifæri til að ígrunda betur þá vinnu sem nú er 

lokið. Skólanámskrá Kelduskóla verður yfirfarin með tilliti til nýrrar aðalnámskrár og þess námsmats 

sem starfsfólk prófaði sig áfram með í þróunarvinnunni.  

Námsmat er hugsað sem tæki til að veita nemendum, foreldrum, kennurum og skólayfirvöldum 

yfirsýn yfir getu nemenda. Námsmat er fjölþætt og miðað að því að leiðbeina og hvetja nemendur til 

að leggja sig fram og auðvelda skólum að skipuleggja nám við hæfi hvers og eins (úr Skólastefna 

Menntasviðs Reykjavíkur 2011:8). Með þetta að leiðarljósi verður haldið áfram að sníða námsmat 

Kelduskóla að nýjum áherslum í aðalnámskrá þar sem kveðið er á um að læsi, sjálfbærni, jafnrétti, 

lýðræði og mannréttindi, sköpun og heilbrigði og velferð séu lykilhugtökin í gegnum alla skólagöngu 

nemenda.   



Inngangur 
 

Kelduskóli er ný sameinaður skóli (áður Korpu- og Víkurskóli) og þar eru rúmlega 450 nemendur í  21 

bekkjardeild. Skólinn hefur tvær starfsstöðvar, Kelduskóla-Vík þar og Kelduskóla-Korpu. Í Vík eru 

nemendur í 1.-10. bekk en í Korpu frá 1.-7. bekk. Búseta í hverfinu ræður í hvora starfsstöð nemendur 

eiga heimaskóla í 1.-7. bekk en allir nemendur í 8.-10. bekk eiga skólagöngu í Vík.  

Í upphafi skólaársins 2012-2013 hóf skólinn vinnu við þróunarverkefnið „Mat-trix“. Meginmarkmið 

verkefnisins var að stuðla að því að ná markmiðum nýrrar aðalnámskrár í námsmati auk þess að 

samþætta námsmat tveggja starfsstöðva undir merkjum eins skóla. Teknir voru frá fundartímar 

(starfsdagar og kennarafundir) yfir veturinn en einnig fékk starfsfólk tækifæri til að hittast á öðrum 

tímum sem eyrnamerktir voru þróunarverkefninu.  

Kennarar, þroskaþjálfar og stuðningsfulltrúar skólans tóku þátt í verkefninu. Í upphafi fékk fólk 

tækifæri til að velja sér verkefni og hópa eftir áhugasviði. Alls urðu til ellefu hópar sem skiptust bæði 

á árganga (teymi), þvert á árganga og/eða námsgreinar. Hóparnir skiluðu inn stefnumörkun í upphafi 

en við lok verkefnisins var haldið málþing þar sem hver og einn hópur kynnti sína vinnu. Hópunum 

var ætlað að skila inn gögnum við lok skólaárs sem hægt var að nýta við gerð lokaskýrslu. 

Ingvar Sigurgeirsson, prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, var leiðbeinandi í verkefninu. 

Allir kennarar skólans sátu málþing á undirbúningsdögum að hausti um nýja aðalnámskrá en auk þess 

hélt hann erindi fyrir starfsfólk Kelduskóla um námsmat. Boðið var upp á handleiðslu hjá Ingvari 

tvisvar yfir veturinn, í desember og mars, þar sem hóparnir gátu lagt fram spurningar og fengið 

ábendingar um ýmis atriði. Sigrún Cortes kennari hélt einnig fyrirlestur um haustið þar sem hún 

kynnti námsmatsaðferðir Salaskóla.  

Skipað var sérstakt þróunarverkefnisteymi sem stýrt var af skólastjóra. Teymið hittist reglulega á 

fundum yfir veturinn þar sem farið var yfir framkvæmd verkefnisins. Í þróunarteyminu sátu 

eftirfarandi; Árný Inga Pálsdóttir, Ásta Karen Rafnsdóttir, Jóhanna Eiríka Ingadóttir, Laufey 

Einarsdóttir, María Haraldsdóttir, Margrét Einarsdóttir og Solveig Guðmundsdóttir. 

 

  



Byrjendalæsi – námsmat 
 

Þátttakandi: Jóhanna Eiríka Ingadóttir. 

Skilgreining/afmörkun:  

Í byrjendalæsi er unnið að því að kennsluhættir og námsumhverfi höfði til nemenda og lagt áherslu á 

að ólíkir einstaklingar njóti sín í nám og leik. Í byrjendalæsi hefur námsmat ekki fengið nægilegt vægi.  

Meginmarkmið:  

 Að þróa  heildstætt námsmat í byrjendalæsi í 1. bekk sem nær til allra þátta byrjendalæsis. 

 Að öðlast betri yfirsýn yfir færni, framfarir og stöðu nemenda. 

 Að gefa kennara tækifæri til þess að grípa fyrr inn í og leiðbeina nemandanum. 

 

Útfærsla:   

Námsmatið er í þremur þáttum (kvarðar, verkefnablað og hrósmiðar (jafningjamat).  

1. Kvarði fyrir ritun og lestur.  Metið er lestrar og ritunarfærni. Notaðist ég við marklista 

Brekkubæjarskóla og námsmarkmið úr Kelduskóla – Vík.  

Með því að nota kvarðana er auðvelt að sýna fram á hvaða viðmið liggja til grundvallar. Eins 

er auðveldara að staðsetja nemendur hvar þeir eru í ferlinu og fylgjast með framförum 

nemenda. 

Í lestrinum eru það þessir þættir sem er verið að meta: áhuga, sjálfstæði og færni og að 

lokum þekking á bókstöfum, orðum og texta. Nú dags fer námsmat fram í lestri í formi hraða 

og skilnings (sjá fylgiskjal 1). 

Í ritun er verið að meta : textagerð, uppbygging texta, framsetning texta og viðhorf til ritunar. 

Hægt er að velja um 5 stig, allt eftir því hvar nemandinn er staðsettur í ritunarferlinu. Allt frá 

því hvernig grip nemandans er, hvernig nemandanum gengur að forma stafina (fínhreyfingar) 

og fyrir þá sem lengra eru komnir hvernig uppbygging textans er (sjá fylgiskjal 2). 

Einnig getur kennarinn útbúið sér sérstakt vinnublað þar sem nafn nemandi kemur fram 

ásamt þeim námsþáttum sem kennari er að skoða (sjá fylgiskjal 6). Vinnublaðið er unnið út 

frá kvarðablöðum. Ýmist er hægt að nota liti til þess að aðgreina stöðu nemenda eða skrifa 

inn á blaðið.  

2. Heildarmat eftir hverja bók/hverja stafainnlögn. Hvernig tókst til? Hefur nemandi náð þeirri 

færni sem til þarf til þess að nýta færnina í áframhaldandi vinnu? (sjá fylgiskjal 4 og 5). 

Verkefnablaðið nær yfir alla þætti byrjendalæsis. Verkefninu er skipt upp í þrjá hluta. Í fyrsta 

hlutanum fær nemandi tækifæri til þess sýna fram á hvort hann þekki þá bókstafi sem unnið 

var með. Í öðrum hluta er athugað hvort nemandinn geti nýtt sér þá færni sem unnið var með 

(stigskipti stuðningur) 



Uppbygging á verkefninu er alltaf eins. Því eru skipt upp í tvo hluta og unnið með 

stafaþekkingu og ýmist stigskiptan stuðning eða enduruppbyggingu. Nauðsynlegt er að hafa 

verkefnablöðin misþung þannig að námsmatið henti öllum nemendum. Námið er stýrt eftir 

einstaklingsþörfum nemenda og þannig verður námsmatið líka þótt áherslurnar séu alltaf 

þær sömu.  

 

3. Samvinna nemenda metin.  Jafningjamat. 

Í byrjendalæsi eru nemendur mikið í verkefnum sem snýr að samvinnu. Samvinnan birtist í 

t.d. paralestri, kórlestri, Gefa og taka og flöskustút.  

Þeir þættir sem kennarar skoða oft á tíðum í samvinnu er virkni nemenda og hvort hann sé 

jákvæður / hvort hann eigi auðvelt með samvinnu. það að leyfa nemendum að meta hvort 

annað gefur þeim innsýn yfir það hvernig félagar þeir eru og með því að meta hvort annað 

myndast grundvöllur fyrir „ósýnilegt“ sjálfsmat. Það er að segja, nemendur með sig 

ómeðvitað þegar þau meta aðra. Matið er í formi hróssmiða (frammistöðumiða) sem 

nemendur fá. Með þessu móti kynnast nemendur aðferðinni að meta og hrósa hvor öðru. 

Með tímanum og auknum þroska er hugmyndin sú að bæta inni í mati þar sem nemendur 

læra smátt og smátt að bæta við uppbyggilegri gagnrýni (sjá fylgiskjal 3). 

Dæmi um jafningjamatið væri á þessa leið:  

Þú varst duglegur að lesa. 

Þú las hátt og skýrt. 

Það var gaman að hlusta á þig lesa. 

Með auknum þroska væri hægt að bæta inn leiðbeinandi mati. Til dæmis:  

Þú last hátt en mættir lesa skýrar. 

Það var gaman að hlusta á þig lesa en þú mættir lesa hærra. 

 

Mat: 

Byrjendalæsi er frábær kennsluaðferð. Hún hefur upp á margt að bjóða og eykur sjóndeildahring 

kennarans mikið. Það er lögð áhersla á skapandi og skemmtilega kennslu. Námið færist nær leiknum 

og nemendur fá að læra og nema á þeirra forsendum. Með því að skoða mína kennslu í byrjendalæsi 

og nám barnanna hefur mér tekist að þróa með aukið námsmat í byrjendalæsi. Námsmatið þarf að 

vera rauði þráðurinn í öllu skólastarfi, hvort sem við erum að tala um stærðfræði, byrjendalæsi eða 

hvort við viljum skoða og meta félagsfærni nemandans.  

Með því að koma nákvæmu og vel ígrunduðu námsmati inn í skólastarfið eykst fagmennska 

kennarans og auðveldrar um leið starf kennarans. Námsmatið verður síður huglægt og kennari er 

frekar meðvitaður um stöðu nemandans og þannig auðveldara með að gefa nemandanum gagnlega 

svörun sem styður næsta þrep í náminu.  

 



Lestrarfærni 

Færni 1. Stig 2. stig 3. stig 4. stig 

Áhugi  Leitar ekkert í bækur Leitar í bækur, hefur gaman að 
því að skoða bækur 

Reynir að lesa bækur við hæfi Les sér til ánægju 

Sjálfstæði og færni Sýnir orðum í umhverfinu 
áhuga, spyr og reynir að lesa 

Les á skilti, merkingar og stutt 
orð í umhverfinu 

Getur aflað sér upplýsinga t.d. 
í gegnum netið 

 

Bókstafir/orð/ texti Þekkir nokkra bókstafi Les stök orð með myndum Les léttan texta Les léttar og þyngri 
barnabækur 

     

  

Fylgiskjal 1 



 

Ritunarfærni 

Færni 1. stig 2. stig 3. stig 4. stig 

Textagerð 
 

Kennari eða foreldri skrifar fyrir 
barnið 

Skrifar stök orð eftir fyrirmynd Skrifar stök orð án fyrirmyndar Skrifar stuttan texta/sögur og 
sýnir sjálfstæði 

Uppbygging 
texta 
 

Textinn inniheldur lítið 
samhengi – stök orð 

Textinn innheldur upphaf –saga 
byrjar, vantar innihald og enda 

Textinn inniheldur söguþráð að 
einhverju leyti – óljóst innihald 

Textinn inniheldur upphaf, 
miðju og enda 

Aðferð og færni 
/ framsetning 
texta 

Tengir bókstafi við hljóð Dregur rétt til stafs Skrifar flesta stafi læsilega Ritar einföld orð rétt 

 
Viðhorf til 
ritunar 

Nemanda langar til að skrifa Telur sig geta skrifað Sækir hugmyndir og innblástur 
af umhverfnu 

Deilir eigin skrif með öðrum – 
segir frá og les eigin texta 
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Arngrímur apaskott 

 

Stafirnir sem ég var að læra um heita:  
 
____________________________________________ 
 
 

 
Getur þú skrifað 2 orð sem hafa þessa stafi.  
 
 
______________________                                      ______________________ 

 
 

 
 
 

Tengið orð við mynd 
 

 
 
 

    fiðla                          api                                nesti      
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Nonni fer í bátsferð 

 
 

Stafirnir sem ég var að læra um heita: ___________________________________ 

 
 
 
 
 

Getur þú skrifað 2 orð sem hafa þessa stafi.  
 
 
_______________________________                     ______________________________ 

 
 

 
Getur þú fundið bókstafina í orðasúpunni  
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Frammistöðumat í list- og verkgreinum  
 

Þátttakendur: Áshildur Sveinsdóttir, Birgir Einarsson, Margrét Indíana Guðmundsdóttir, Steinþór 

Þorsteinsson, Þórdís Guðmundsdóttir, Þórunn Marsibil Eggertsdóttir, Vilma B. Ágústsdóttir og 

Sigríður H. Guðjónsdóttir 

Skilgreining 

Samræming á námsmati í list- og verkgreinum þ. e.a.s. myndmennt, textílmennt, 

heimilisfræði og smíði. 

 

Inngangur   

List og verkgreinar eiga að stuðla að alhliða þroska nemenda og búa þá undir daglegt líf. Í 

þessu verkefni verður leitast  við að styðja við nemandann með uppbyggilegri endurgjöf sem 

er leiðbeinandi, regluleg og markviss svo hún leiði til framfara nemandans í námi.  

Margvíslegar aðferðir eru notaðar til að meta nemandann og í þessu verkefni ætlum við að 

útfæra margskonar matslista sem nýtast í eftirfarandi námsgreinum; myndmennt, textíl, 

heimilisfræði og smíði. 

 

Markmið 

Meginmarkmið verkefnisins er að gera námsmatið markvissara og aðgengilegra fyrir list og 

verkgreinakennara. Leitast var við að samræma viðmið hinna ólíku list – og verkgreina og  

komast að niðurstöðu um aðferðir í matsferlinu. Unnið var með símat, frammistöðumat, 

sjálfsmat og lokamat. Matslistar voru útbúnir og þróaðir fyrir hverja grein fyrir sig.  

 

Framkvæmd  

Eftir nokkra skemmtilega fundi þar sem þreifað var á ólíkum flötum listgreinanna var byrjað á 

því að skoða lykilhæfnina úr nýrri Aðalnámskrá grunnskóla, lið fyrir lið og taka það út sem 

okkur fannst mikilvægt að meta í hverri grein. Áhugi var fyrir að útbúa lista fyrir sjálfsmat og 

frammistöðumat sem hver kennari útfærði svo fyrir sína grein.  

Farið var í skipulagða heimsókn Í Sæmundarskóla og hittum kennara í list- og verkgreinum. 

Þær aðferðir sem þau nota þótti okkur áhugaverðar en þar er samræmt námsmat í öllum 

greinum skólastarfsins. Við höfum ekki nýtt þær hugmyndir beint en fengum góðar 

hugmyndir fyrir frammistöðumatið sem notað er í hverri kennslustund. Sjá fylgiskjal nr.1 og 

2. 



 

Afurð 

Hér á eftir koma nokkur fylgiskjöl um sjálfsmat og frammistöðumat. Einnig eru þar að finna 

ýmis skjöl sem tengjast námsmati í list- og verkgreinum sem unnin voru á tímabilinu.  

Vonandi hefur þú lesandi góður gaman og kannski örlítið gagn af lestri þessarar skýrslu. 

 

 



Fylgiskjal 1 

 
 

  

Mat á frammistöðu  í list og 
verkgreinum 

 

Stig Virkni Sjálfstæði/Hugmyndavinna Verkfærni Vandvirkni Umgengni  Framkoma 

20 

Kemur sér fljótt að 
verki og vinnur 

mjög vel 
Er hugmyndaríkur og sýnir 

ávallt sjálfstæði 
Sýnir mjög góða 

verkfærni 
Sýnir mjög vönduð 

vinnubrögð 
Umgengni til 
fyrirmyndar 

Framkoma 
til 

fyrirmyndar 

15 Vinnur oftast vel 
Sýnir oftast sjálfstæði og 

hugmyndaríki 
Sýnir oftast góða 

verkfærni 
Sýnir oftast vönduð 

vinnubrögð 
Umgengni oftast 

góð 
Framkoma 
oftast góð 

10 Mætti vinna betur 
Getur sýnt sjálfstæði og 

hugmyndaríki 

Skortir meiri 
verkfærni og þarf 

oft leiðsögn 
Mætti vera 
vandvirkari 

Mætti bæta 
umgengni 

Mætti bæta 
framkomu 

5 

Vinnur mjög lítið 
og hefur lítið 

úthald 
Skortir sjálfstæði og 

hugmyndir 

Verkfærni er 
ábótavant og þarf 

mikla leiðsögn 
Vandvirkni er 

ábótavant 
Umgengni 
ábótavant 

Framkomu 
ábótavant 

Hámark stig eru 120–einkunn 10 
     

Lágmark stig eru 30 - einkunn 5 (Ath! Stig á bilinu 30-60 gefa sömu einkunn) 
    

Muna að 
umsagnir 
eiga að 
fylgja með í 
verkefnabók 
á Mentor! 
 

 

 

  

 

 

Stig -einkunn Stig- einkunn Stig- einkunn

120 -10 80 - 6,7 40 - 5

115 - 9,6 75 - 6,3 35 - 5

110 - 9,2 70 - 5,8

105 - 8,8 65 - 5,4

100 - 8,3 60 - 5

95 - 7,9 55 - 5

90 - 7,5 50 - 5

85 - 7,1 45 - 5



Frammistöðumat í tímum 

Nemandi: 

 Kemur sér fljótt að verki og vinnur mjög vel 

 Vinnur vel en getur verið lengi að koma sér 

að verki 

 Vinnur lítið og hefur takmarkað úthald 

 Vinnur mjög lítið, er truflandi og neikvæður 
  

Fylgiskjal 2 



Nafn og bekkur____________________________________________________________________ 

Sjálfsmat 
Myndmennt 

Virkni og vinnubrögð 

Þú þarft að vanda þig, halda þig að verki, fara eftir fyrirmælum og mæta á réttum tíma í 

kennslustund. 

Ég stóð mig: 

 

Sjálfstæði og  hugmyndavinna 

Hvernig gekk þér að vinna sjálfstætt og hvernig gekk hugmyndavinnan t.d. í skissubók. 

 

Umgengni og frágangur 

Hvernig gekk þér að ganga frá eftir þig t.d. skola pensla, ganga frá áhöldum og litum?  

  

Framkoma 

Hvernig voru samskipti þín við samnemendur þína og kennarann?  Þú átt að vera kurteis og 

taka tillit til annarra, ekki vera með læti, stríðni eða truflandi hegðun. 

 

Vika 1 2 3 4 5 6 7 8

Vel

Frekar vel

Frekar illa

Illa

Vika 1 2 3 4 5 6 7 8

Vel

Frekar vel

Frekar illa

Illa

Vika 1 2 3 4 5 6 7 8

Vel

Frekar vel

Frekar illa

Illa

Vika 1 2 3 4 5 6 7 8

Vel

Frekar vel

Frekar illa

Illa
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Sjálfsmat 
   

Nafn: 
 
 
Bekkur: 
 
Dagsetning: 

Mjög 
Sammála 

 

 
 
 

Frekar 
Sammála 

 

 

Ekki 
sammála 

 

 

SKÖPUN 
1. Mér gengur alltaf vel að búa til mínar eigin hugmyndir af 

verkefnum. 

   

VIRKNI/SJÁLFSTÆÐI Í VINNUBRÖGÐUM 
2. Ég vinn vel í tímum og er dugleg/-ur að halda sjálf/-ur 

áfram. 
 

   

VANDVIRKNI OG FRÁGANGUR 
3. Ég vanda mig alltaf mjög vel og passa mig að flýta mér 

ekki of mikið. 

   

SAMVINNA/TILLITSEMI 
4. Ég bíð alltaf eftir aðstoð kennarans og skil vel að ég þurfi 

að bíða eftir að röðin komi að mér. Ég hjálpa líka öðrum 
þegar þeir þurfa. 

   

UMGENGNI Í KENNSLUSTOFU 
5. Ég geng alltaf vel frá eftir mig og set öll áhöld á sinn stað. 

 

   

HEGÐUN 
6. Ég fer alltaf eftir fyrirmælum kennara og trufla ekki í 

tímum. 
 

   

 

 Skemmtilegasta verkefnið: 
 

 Erfiðasta verkefnið: 
 

 Óska verkefnið, hvað langar þig helst að gera: 

 

Fylgiskjal 4 



Fylgiskjal 5 

Heimilsfræði 

Nafn 
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5 stig Mjög vel gert og engar athugasemdir 

4 stig Vel gert, 1 athugasemd 

3 stig Þokkalegt, 2 athugasemdir 

2 stig Sæmilegt 3 athugasemdir 

1 stig Óásættanlegt 



Fylgiskjal 6 

Heimilisfræði – Kelduskóli – Vík 

Hópur Verkefni dagsins:       

Nafn Dags 

Vaska 

upp 

og, 

skola    Þurrka   

Þurrka 

borð 

Raða í 

skápa 

og 

skúffur 

Sópa 

gólf 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjálfsmat í heimilisfræði 
 
Nafn: 
 
Bekkur: 
 
Dagsetning: 

 
Alltaf 

 

 
Oftast 

 

 
Sjaldan 

 
 
 

 
Aldrei 

 

Virkni 
 
Ég nýti tímann vel og kem 
mér fljótt að verki. 

    

Samvinna 
 
Ég vinn vel með öðrum í 
hóp og reyni ekki að koma 
mér undan verkefnum. 

    

Sjálfstæði 
 
Ég reyni að vinna sjálfstætt 
og gera það sem ég get 
sjálf/-ur. 

    

Verkefni 
 
Ég vanda mig með 
verkefnin í tímanum, fer 
vel með hráefnin og vanda 
frágang. 

    



Heilbrigt líferni 
 

Þátttakendur: Árni Guðmundsson, Hólmar Sigþórsson, Óli Þór Júlíusson og Theodór Sveinjónsson. 

Skilgreining/afmörkun: Verkefni íþróttakennara er að fræða nemendur um heilbrigt lífern, 

sérstaklega út frá vitsmunaþroska. Erfitt er að koma þessari fræðslu við vegna tímaskorts. Sá stutti 

tími sem kennarar hafa í íþróttum er að mestu notaður í hreyfingu. Ætlunin var að finna leiðir til þess 

að koma þessu til nemanda og leggja mat á þekkingu þeirra s.s. með tímaverkefnum, 

heimaverkefnum, hópverkefnum o.fl. 

Meginmarkmið:  

 Að leggja mat á þekkingu nemenda um heilbrigt líferni.  

 Að útbúa verkefni um heilbrigt líferni sem hægt er að nota í kennslu, í samþættingu við 

bóklegar greinar  

 

Útfærsla:  

Íþróttakennara fóru markvisst yfir íþróttahluta aðalnámsskrár með það markmið að finna þar atriði 

sem ekki væru áberandi í íþróttatímum vegna tímaskorts (sjá fylgiskjal 1 og 2). Stefnt var á að útbúa 

verkefni sem bekkjakennarar gætu tekið fyrir í tímum eða nemendur gætu unnið heima og skilað 

(fylgiskjal 3-6). Með þessu átti að auka aðkomu íþrótta í almennu námi, bæði á skólatíma og fyrir 

utan. 

Mat: 

Það er mat íþróttakennara að vel hafi tekist til við þetta þróunarverkefni. Í framhaldinu er 

nauðsynlegt að fara nýja aðalnámskrá og bæta inn nýjum námsmarkmiðum ef þörf er á. Gott væri að 

vinna gagnabanka þar sem verkefni allra námshópa gætu geymst sem og prufukeyra ný verkefni á 

næsta skólaári. Auk þess gæti verið áhugavert að fara yfir námsmarkmið í lífsleikni og samþætta þau 

inn í þetta verkefni. Verkefni Heilsueflandi grunnskóla (http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-

lidan/verkefni/item12346/Heilsueflandi_grunnskoli) gætu líka nýst til að skerpa á þessum 

námsþáttum í kennslu.  

 

 

  

http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item12346/Heilsueflandi_grunnskoli
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item12346/Heilsueflandi_grunnskoli


Fylgiskjal 1 

Námsmarkmið í íþróttum 1.-10.bekkur 

Heilbrigður lífstíll - Vitsmunaþroski 

1.bekkur Nemandi 
1. taki þátt í umræðu um umhirðu líkamans og tileinki sér m.a. 

o hreinlæti að lokinni íþróttakennslu 
o að ganga í hreinum og snyrtilegum klæðnaði 
o bað og umgengnisreglur 

2. læri að tileinka sér helstu umgengnisreglur í íþróttamannvirkjum eins og að 
o ganga frá fötum og handklæði 
o þvo sér og þurrka 

3. læri helstu líkamsheiti eins og höfuð, bolur, brjóst, bak, fótleggir og armar 

2.bekkur Nemandi 
1. taki þátt í umræðu eða verkefni um gildi hreyfingar 
2. læri að tileinka sér helstu umgengnisreglur í íþróttamannvirkjum eins og að 

o ganga frá fötum og handklæði 
o þvo sér og þurrka 

3.bekkur 
Nemandi 
1. taki þátt í umræðu um markmið æfinga og leikja sem teknar eru fyrir í kennslu 
2. taki þátt í umræðu um hlutverk beinagrindar, vöðva, húðar, hjarta og lugna 
3. fræðist um viðbrögð við minniháttar meiðslum 

4.bekkur 
Nemandi 

1. taki þátt í umræðu um gildi hreyfingar fyrir sál og líkama 
2. öðlist þekkingu á starfsemi líkamns í tengslum við hreyfingu og ástundun íþrótta 
3. læri að túlka einfaldar upplýsingar um eigin líkamshreysti eins og 

o þoltölu úr fjölþrepaprófi 
o kraftniðurstöðu úr uppstökksprófi án atrennu 
o liðleika eftir að hafa teygt fram á kassa 
o hraða þar sem hlaupin er 30 m sprettur 

5.bekkur 
Nemandi 
1. taki þátt um gildi íþrótta fyrir sál og líkama 
2. taki þátt í umræðu um 

o svef- og hvíldarþörf 
o mikilvægi hreyfingar 
o hollt mataræði 

3. fræðist um hlutverk öndunar og blóðrásar við líkamlega áreynslu 
4. taki þátt í útivist og íþróttum þar sem taka þarf t.t. veðurs og fatnaðar 
5. nýti sér tölvu og upplýsingatækni í tengslum við skipulag eigin þjálfunar 

6.bekkur 
Nemandi 

1. taki þátt í umræðu um heilbrigðan lífsstíl 
2. taki þátt í umræðu um skaðsemi ávana- og fíkniefna og misnotkunar lyfja fyrir 



líkama og sál 
3. öðlist þekkingu um áhrif þolþjálfunar á hjarta og blóðrásarkerfi 
4. taki þátt í umræðu um helstu breytingar kynþroskaára og áhrif þþeirra á skyn, 

hreyfi- og líkamsþroska 
5. fræðist um mikilvægi hvíldar fyrir líkama og sál 
6. nýti sér tölvu og upplýsingatækni í tngslum við skipulag eigin þjálfunar (rafræn 

æfingardagbók, markmiðssetning) 

7.bekkur 
Nemandi 

1. fræðast um heilbrigðan lífsstíl og skaðsemi ávana- og fíkniefna 
2. þekki tengsl næringar- og orkuþarfar við líkams og heilsurækt 
3. taki þátt í umræðu um áhrif þjalfunar á líkama og heilsu 
4. taki þátt í umræðu um hlutverk taugakerfis, hjarta, blóðrásar og lugna við 

líkamlega áherslu 
5. þekki áhrif þolþjálfunar á hjarta og blóðrásarkerfi 
6. taki þátt í umræðu um helstu breytinar á kynþroskaára og áhrif þeirra á 

afkastagetu og árangur í íþróttum 
7. átti sig á mikilvægi hvíldar fyrir líkama og sál 
8. nýti sér tölvu og upplýsingatækni við skrásetningu markmiða í líkams- og 

heilsurækt (rafræn æfingardagbók, markmiðssetning) 

8.bekkur 
Nemandi 

1. fræðist um og tileinki sér rétta líkamsbeitingu í skóla og vinnu 
2. læri með hvaða æfingum og leikjum hægt sé á markvissan hátt að efla hjarta og 

blóðrásakerfi og starfsem lugna 
3. fái fræðslu og reynslu í notkun ýmiss konar búnaðar og klæðnaðar vegna útivistar 
4. nýti sér tölvu og upplýsingartækni við skrásetningu æfingardagbókar í líkams og 

heilsurækt 

9.bekkur 
Nemandi 

1. öðlist víðtæka þekkingu á gildi heilbrigðra lífshátta, s.s. með tilliti til næringarþarfa 
og orkuþarfa 

2. öðlist grunnþekkingu á nokkrum hugtökum þolþjálfunar, s.s. 
o þjálfunarpúls 
o hvíldarpúls 
o hámarkspúls 
o loftháðri þolþjálfun 
o loftfirrð þolþjálfun 

3. þjálfist í notkun ýmiss konar útbúnaðar og klæðnaðar vegna útivistar 
4. nýti sér tölvu og upplýsingartækni við skrásetningu æfingardagbókar fyrir eigin 

þjálfun í líkams- og heilsurækt 

10.bekkur 
Nemandi 

1. kunni til verka þegar skipuleggja skal eigin þjálfun 

2. öðlist þekkingu á áhrifum skipulagðrar þjálfunar á líkamann 

3. öðlist skilning á áhrifum mismunandi lífsstíls á heilsu og vellíðan 

4. skipuleggji eigin líkams- og heilsuræktarþjálfun undir handleiðslu kennara 

5. læri að finna púls 

6. læri hugræna þjálfun s.s. öndunar- og slökunaræfingar 



 

Athuga: 

 Félagsþroski, tilfinningaþroski, siðgæðisþroski: Eigum við að hafa hann með? 

 Skyndihjálp í fleiri bekki? 

  

7. þekki helstu hugtök í þjálffræði s.s. 

o þol 

o kraft 

o hraða 

o liðleika og teygjur 

o samhæfing 

o upphitun 

o niðurlag 

8. fái innsýn í hvernig íþróttir geta nýst sem liður í endurhæfingu eftir slys eða 
veikindi 

9. læri helstu atriði skyndihjálpar s.s. 
o að stöðva blæðingu 
o að beita þrýstingi og kælingu eftir högg á vöðva 
o endurlífguna (var ekki í námskrá) 
o að koma sjúklingi í læsta hliðarlegu 

10. nýti sér tölvu og upplýsingatækni við skrásetningu æfingadagbókar fyrir eigin 
þjálfun í líkams og heilsurækt 



Fylgiskjal 2                            HEILBRIGT LÍFERNI – VITSMUNAÞROSKI - NÁMSMAT 

 

 

  

1.bekkur 

 

2.bekkur 

 

3.bekkur 

 

4.bekkur 

 

5.bekkur 

 

6.bekkur 

 

7.bekkur 

 

8.bekkur 

 

9.bekkur 

 

10.bekkur 

 

 

Námsmarkmið 

 

 

Verkefni 

 

 

 

Leiðir 

 

 

 

Námsmat 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökkli Enni Höfuð Læri Olbogi Hár Handakriki 

Hné Rist Mjaðmir Öxl Háls Il Úlnliður 

Nef Fingur Fótleggur     
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Ökkli Enni Höfuð Læri Olnbogi Hár Handakriki 
Hné Rist Mjaðmir Öxl Háls Il Úlnliður 
Nef Fingur Fótleggur     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylgiskjal 4 



  

Fylgiskjal 5 



Áhrif hreyfingar á púls 

-  loftfirrt og loftháð þolþjálfun - 

 

Hvað þýða þessi hugtök og hvernig getum við notað púlsinn til að hjálpa okkur við 

þolþjálfun: 

 Hvíldarpúls 

 Hámarkspúls 

 Þjálfunarpúls 

 Loftháð þolþjálfun 

 Loftfirrt þolþjálfun 

 

Hvíldarpúls: Segir okkur hversu hratt hjartað slær þegar við erum vel úthvíld og róleg. Best 

er að mæla hann þegar við erum nývöknuð og ekki farin fram úr rúminu. Meðalhvíldarpúls 

manna er 60-80 slög á mínútu. Hann hækkar svolítið með aldri en er lægri í vel þjálfuðum 

íþróttamönnum.  

 

Hámarkspúls: Fer eftir aldri og er oftast fundinn með því að draga 

lífaldur frá 220. Þannig er til dæmis hámarkspúls tvítugrar 

manneskju 200 (220 – 20 = 200).  

Þetta er þó einungis þumalputtaregla því hámarkspúls milli tvítugra 

manneskja getur verið mismunandi.  

 

 

Þjálfunarpúls:  Kallast hins vegar sá púls sem gjarnan er miðað við þegar ná á sem mestum 

árangri í líkamsrækt. Hvaða gildi er notað fer eftir því hvert meginmarkmið þjálfunarinnar er, 

hvort það er að auka þol eða brenna fitu.  

 

Loftháð þol:  Getan til að framkvæma stöðugt og langvarandi erfiði. Til dæmis má nefna 

fjallgöngu eða rólegt skokk. 

  

Loftfirrt þol: Getan til að taka hraustlega á því í stuttan tíma. Til dæmis 100m spretthlaup 

eða aðrir styttri sprettir. 

 

Fylgiskjal 6 



Lesið spurningarnar vel og skráið niðurstöður í reitina hér að neðan. 

 

Verkefni: 

 

1. Byrjið á því að finna hvíldarpúlsinn ykkar. Sitjið kyrr í sætunum og reynið að slaka 

eins vel á þið getið. Einnig getur verið gott að fá félaga til aðstoðar. 

2. Hver er ykkar hámarkspúls samkvæmt þumalputtareglunni?  

3. Farið núna út og skokkið að brekkunni hjá listaverkunum. Þegar þangað er komið þá 

skulu þið hlaupa eins hratt og þið getið upp brekkuna og skokka síðan rólega. 

Endurtakið þetta 3x og mælið púlsinn eftir síðasta hlaupið upp brekkuna. Þá ættuð þið 

að vera búinn að finna ykkar raunverulega hámarkspúls. 

4. Reiknið út þjálfunarpúlsinn ykkar. Við hvaða púls ættu þið að æfa ef þið ætlið 

eingöngu að brenna fitu? 

 

 

 

 

 

 

Þjálfunarpúls miðað við mismunandi álag og aldur. Þegar markmið þjálfunar er fyrst og 

fremst fitubrennsla er miðað við lægri þjálfunarpúls heldur en þegar meginmarkmiðið er að 

byggja upp þol.  

 

 

 



Jafningjamat 
 

Þátttakendur: Dagný Jónsdóttir, Elísa Davíðsdóttir, Inga Kristín Skúladóttir og Viktoría Unnur 

Viktorsdóttir. 

Skilgreining/afmörkun: Mat nemenda á öðrum nemendum og hópum. 

Meginmarkmið:  

 Að kenna nemendum að meta vinnu/verkefni hvers annars á gagnrýninn og uppbyggjandi 

hátt. 

 

Útfærsla: 

Margir kennarar hafa miklar efasemdir um jafningjamat og við vorum engin undantekning. Áhyggjur 

af því að nemendur myndu gera matið persónulegt og jafnvel að einhverjir gætu séð sér leik á borði 

og notað það sem vopn (t.d. í einelti) komu strax upp í umræðum og hugstormun um málefnið. Það 

var því ljóst frá byrjun að jafningjamat þarf að halda vel utan um og það þarf að vera vel undirbúið. 

Sumir tengja jafningjamat við staðlaða skala og/eða eyðublöð sem nemendur fylla inn í þegar þeir 

dæma frammistöðu samnemenda sinna. Við ákváðum að byrja þar. 

Eyðublöðin geta verið ýmiss konar og þau er hægt að nota á öllum skólastigum. Yngstu börnin geta til 

dæmis verðlaunað samnemendur sína með broskarli á meðan eldri nemendur geta fyllt út í flóknari 

matskvarða. Dæmi um slíka kvarða má finna á næstu blaðsíðum (fylgiskjöl 1-3). 

Gallinn við jafningjamat af þessu tagi er tvíþættur. Í fyrsta lagi bindur kvarðinn hendur nemenda í 

endurgjöf og stýrir henni. Ef nemandi getur einungis sett X við orð eins og ,,gott” eða ,,ábótavant” við 

fyrirfram ákveðnum spurningum eru honum takmörk sett í endurgjöf og hann fær hvorki að útskýra 

niðurstöðu sína né velja hvað hann vill ráðleggja samnemanda sínum.  

Í öðru lagi eru kvarðarnir dæmandi. Þeir segja bara til um hvaða ramma tilteknum nemanda finnst 

annar nemandi falla í. Þar sem allir yrðu metnir með sama kvarðanum byði það upp á samanburð 

meðal nemenda og þar með goggunarröð og annars konar gildisdóma sem við þekkjum af notkun 

einkunnakvarða. 

Við prófuðum ýmiss konar kvarða, allt frá mjög afmörkuðum kvörðum eins og lýst er hér á undan, til 

opnari kvarða eins og þann að láta nemendur skrifa eitthvað tvennt jákvætt um verk samnemanda 

síns og eitt sem hann þyrfti að bæta (fylgiskjal 4). Þeir síðarnefndu þóttu okkur mun skemmtilegri, 

bæði vegna þess að þeir voru opnari fyrir nemendur og vegna þess að vægi dómsáhrifanna minnkaði 

til muna strax og nemendum var stýrt inn á opnar en jákvæðar brautir. Þannig áttu allir að tjá sig á 

jákvæðan hátt um verk samnemenda sinna. Gagnrýnin snerist um að láta þann sem vann verkefnið 

vita af einhverju sem hann gæti bætt, en ekki eitthvað sem hann gerði ,,illa”, og þannig varð hún 

uppbyggileg og gaf þeim nemendum sem verið var að meta betri tilfinningu fyrir matinu og skýrari 

niðurstöður en afmarkaðri kvarðar. 



Við sáum fljótt að til að geta hannað gott tæki við jafningjamat þyrftum við að átta okkur betur á því 

hver tilgangur þess væri. Til hvers að láta nemendur dæma verk hver annars? Til að auðvelda 

kennurum vinnu sína? Til að nemendur fengju betri sýn á hæfni sína frá sjónarhorni jafningja? Til að 

fá innsýn í samskipti nemenda? Eða bara til að láta þá hafa eitthvað að gera? 

Eftir nokkrar umræður fannst okkur ekkert þessa eiga nógu vel við og fórum því að horfa á málið frá 

öðru sjónarhorni. Hvað ef tilgangur jafningjamatsins væri að kenna nemendum samvinnu, 

uppbyggilega gagnrýni og sameiginlega ábyrgð á velferð allra? Jafningjamat sem kennsluaðferð. 

Þegar verkið horfði svona við okkur fóru hjólin að snúast. Okkur leist vel á að nota matstæknina við 

kennslu góðra samskipta, því lykillinn að góðri endurgjöf er að fara rétt að henni, láta þann sem tekur 

við þeirri endurgjöf finnast hann metinn að verðleikum og af sanngirni. Til að geta veitt slíka 

endurgjöf þarf hins vegar að hafa jákvæðni, hjálpsemi og virðingu að leiðarljósi og þetta fannst okkur 

kjörið tækifæri til að hjálpa nemendum að tileinka sér slík viðhorf og vinnubrögð. 

Í þessu samhengi ákváðum við að prófa svokallaða samvinnuhópa (sbr. co-operative learning) eða 

ráðgjafahópa. Þá var nemendum skipt í hópa og þeir látnir hjálpast að við að leysa ákveðið verkefni. Í 

eitt skiptið voru þau látin leysa nokkur stærðfræðidæmi, hóparnir þó með ólíkar gerðir af dæmum. 

Kennari valdi í hópa og áhersla var á að blanda í hópana eftir getu, að bæði sterkir og veikari 

nemendur væru saman í hóp. Verkefni nemendanna var að leysa dæmin saman og vinna þannig að 

allir í hópnum skildu þau. Hver einasti nemandi. Að ákveðnum tíma loknum voru svo dregin nöfn 

nemenda, eitt úr hverjum hóp, og þeir látnir fara í annan hóp að útskýra fyrir þeim nemendum 

hvernig fyrri hópurinn hefði leyst dæmin sín. Þannig var krafan skýr um að sérhver nemandi tileinkaði 

sér námsefnið. Hver einasti nemandi var virkur, enda allir með ábyrgð. 

Hóparnir voru kallaðir samvinnuhópar eða ráðgjafahópar í eyru nemenda. Nemendur fengu þá strax 

þau skilaboð að allir ættu að hjálpast að og að markmið þeirra væri sameiginlegt, enginn ofar öðrum 

heldur aðeins ein liðsheild. Þá var líka rætt sérstaklega við nemendur áður en vinnan hófst um kosti 

vinnu af þessu tagi og allir voru sammála um að það væri skemmtilegra að læra saman heldur en einn 

síns liðs. Þá var líka rætt um fjölbreytta hæfileika og að allir væru góðir í einhverju en enginn góður í 

öllu. Þannig gætu sumir verið betri en aðrir í einhverju og hinir þá nýtt sér þá styrkleika með því að 

læra af þeim. Hlutverkin gætu svo víxlast þegar kæmi að öðrum viðfangsefnum. Þannig var þess gætt 

að þeim sem ættu á brattann að sækja (í þessu tilfelli í stærðfræði) álitu sig ekki minni máttar þó þau 

upplifðu að aðrir í hópnum væru betri á þessu tiltekna sviði.  

Þeir sem höfðu þekkingu umfram aðra í hópnum voru kallaðir ráðgjafar og á það orð var mikil áhersla 

lögð. Enginn nemandi fékk titil eins og ,,kennari”, ,,dómari”, ,,stjórnandi” eða neitt slíkt, enda fannst 

okkur mikilvægt að gera öllum ljóst strax frá upphafi að allir væru jafnir í vinnu af þessu tagi og 

enginn yfir annan hafinn þó hann kynni einhverjar aðferðir betur en annar. Hann fékk þá að vera 

ráðgjafi, enda ekkert að því að vera góður í einhverju og geta miðlað þekkingu sinni áfram til félaga 

sinna, svo lengi sem það er gert með jákvæðum hætti og á jafningjagrundvelli. Þetta þótti okkur 

ganga prýðilega upp og þetta eina orð skipti að okkar mati sköpum. 

  

 

 



Mat: 

Eins og við var að búast komu upp aðstæður í þessari vinnu sem kennari þurfti að aðstoða við og taka 

á. Sumir nemendur tóku sér ákveðin völd þrátt fyrir ráðgjafaumræðuna og í þeim hópum sá maður 

merki um einhverja drottnunar-takta. Þá var gripið til þess að taka þann nemanda afsíðis og ræða 

sérstaklega við hann um hlutverk hvers og eins í hópnum, mikilvægi þess að allir hjálpuðust að og 

fengju að segja sitt, en jafnframt lögð áhersla á kurteisi í samskiptum og leiðsögn. Þannig var 

nemendum öllum gert ljóst að lykilatriði vinnunnar væru jákvæðni, hjálpsemi og gagnkvæm virðing, 

en ekki keppni, drottnun eða völd (sjá fylgiskjal 5). 

Það er af þessum ástæðum sem við viljum ekki síður líta á jafningjamat sem kennsluaðferð en 

matstækni. Með því að leyfa nemendum að vinna saman að verkefnum þar sem allir eru ábyrgir fyrir 

námi og árangri hvers og eins kennum við þeim margt um jákvæðni, gagnkvæma virðingu, 

samábyrgð, þrautseigju, jafnrétti, uppbyggilega gagnrýni, liðsheild og svo ótrúlega margt fleira. Þeir 

þurfa að meta færni hvers og eins og bera virðingu fyrir styrkleikum og veikleikum hver annars. Þeir 

læra að ræða saman á jafnréttisgrundvelli og með kurteisi, þar sem það eru hagsmunir þeirra sjálfra, 

ekki síður en hinna, að aðrir nái árangri. 

Með því að sníða jafningjamat með þessum hætti gagnast það ekki síður þeim sem metur en þeim 

sem er metinn, þar sem augu hans opnast fyrir öðru fólki, hæfileikum þess og færni, auk þess að 

kenna honum mikilvægi og ávinning samvinnu og jafnréttis. Mat á heldur aldrei að vera endapunktur, 

annars verður það að dómi. Það þarf alltaf að vinna áfram með mál eftir að mat á sér stað og nota 

það þannig til að finna sér punkt til að vinna út frá. Það gerðum við í ráðgjafahópunum okkar og það 

var gaman að sjá hvað nemendum reyndist bæði gagnlegt og skemmtilegt að nýta sér mat hópsins á 

stöðunni í upphafi og vinna svo út frá því. Þá lærðu nemendur jafnframt að matið er til þess gert að 

hjálpa manni áfram, en ekki bara sjá hvort maður stóðst kennslu eða ekki. 

Við mælum eindregið með því að kennarar prófi sig áfram með jafningjamat og útfæri leiðir sem 

henta þeirra nemendahópum ef ofangreindar aðferðir eru óheppilegar. Möguleikarnir eru nefnilega 

miklir og fjöldamargar aðferðir sem má nota við jafningjamat. Lykilatriðin sem þarf þó alltaf að hafa í 

huga eru að nemendur ræði saman um frammistöðu og framfarir hver annars af virðingu og 

jákvæðni. Það getum við kennararnir kennt þeim. 

Frekara lesefni má nálgast með því að googla eftirfarandi: 

Co-operative learning 

Peer evaluation 

Peer assessment 

  



Fylgiskjal 1 

 

Mynd 1:  Nemendur gætu fengið kvarða af þessu tagi og límmiða eða mynd af broskarli til að 

festa við það atriði á kvarðanum sem gekk vel. 

 

 

  

 

  

Er STÓR STAFUR í upphafi setninga? 



N.o.t.a.r.  n.e.m.a.n.d.i.n.n. p.u.n.k.t.a? 

Er strikað yfir mistök? 



Fylgiskjal 2 

Mynd 2: Hér er dæmi um kvarða sem nemendur í 6.-7. bekk fylltu út í eftir hópavinnu í 

samfélagsfræði. Hver nemandi átti að meta hina nemendurna í hópnum sínum og var eitt blað fyllt út 

fyrir hvern. 

 

Nafnið þitt: _______________________________________ 

Nafn nemanda: ____________________________________ 

   Alltaf  Oftast Stundum Sjaldan  Aldrei 

Tók hann/hún virkan þátt?           

Sýndi hann/hún áhuga á 

verkefninu? 

          

Hlustaði hann/hún á það sem 

aðrir lögðu til málanna? 

          

Sýndi hann/hún frumkvæði í að 

afla upplýsinga? 

     

Nefndu eitthvað sem nemandinn gerði vel: 

 

 

  

  



Fylgiskjal 3 

 

Mynd 3:     Allra yngstu nemendurnir gætu fengið útklippta broskalla til að gefa þeim sem þau töldu 

standa sig vel við lausn verkefnis (svipað og fimmur). 

 

 

 

 
  



Fylgiskjal 4 

 

Mynd 4:   Nemendur gætu nefnt tvennt sem hinn nemandinn gerði vel og eitt sem hann þyrfti að 

laga. Hér tákna stjörnurnar það sem nemandinn gerði vel og skýið eitthvað sem hann þarf að hugsa 

og athuga betur, en það getur gagnast mörgum að fá myndræna kvarða, sérstaklega yngri 

nemendum. 

 

 

Hvað gerði félagi þinn vel og hvað þarf hann að laga? 

Gefðu tvær stjörnur og eitt ský.  

 

 

 

 

 

  



Fylgiskjal 5 

 

Mynd 5:     Það getur verið gagnlegt að hafa leiðarljós samvinnuhópa/ráðgjafahópa sýnileg þegar 

vinna þeirra fer fram. 

 

 

Þegar við vinnum saman í hóp erum við 

     - tillitsöm 

     - kurteis 

     - jákvæð 

     - hjálpsöm 

 

  



Lestrar- og ritunarmarkmið 
 

Þátttakendur: Björg Hrund Sigurbjörnsdóttir, Brynja Sigurðardóttir, Freyja Sigmundsdóttir, Guðrún 

Lilja Norðdahl, María Haraldsdóttir og Solveig Guðmundsdóttir. 

Skilgreining/afmörkun: Að endurmeta matskvarða og leiðsagnarmat í tengslum við lestrar- og 

ritunarmarkmið sem unnin voru í Víkurskóla 2006. 

Meginmarkmið:  

 Að skapa samfellu í verkefnum og aðferðum í lestri og ritun. 

 Að skapa samfellu í námsmati í lestri og ritun. 

Útfærsla: 

Vinnan hófst á því að skoða lestrar- og ritunarmarkmið sem unnin höfðu verið í Víkurskóla og ákveða 

hvernig skyldi standa að verkefninu. Öll markmiðin voru tekin og sett í vinnuskjöl (sjá fylgiskjöl 1-20), 

þannig að hvert markmið fékk sinn reit en síðan var bætt aftan við  fleiri reitum þar sem inn voru 

settar hugmyndir um leiðir til að framkvæma viðkomandi markmið.  Tillögur um ákveðin verkefni, 

sem hægt er að nota til að ná viðkomandi markmiði.  Einnig voru settar niður tillögur um hvernig 

skyldi staðið að námsmati í hverju markmiði  fyrir sig.  Byrjað var á að viða að  ýmsum matslistum og 

gátlistum sem  fylgja hverju  lestrar-og/ eða ritunarmarkmiði. 

Mat: 

Hugmynd vaknaði um að tengja verkefnið við Mentor til að gera utanumhald  skilvirkari í vinnslu. 

Talsverðar umræður voru um hvernig best væri hægt að tengja verkefnið við Mentor og einnig við 

markmið nýju aðalnámskrá  grunnskólanna, sem Mentor er að vinna að innsetningu á í þeirra kerfi.  

Mentor er að þróa kerfi sem þessi vinna gæti fallið vel inn í.  Tími gafst ekki til að funda með fólki frá 

Mentor en áætlað er að sú vinna verði  á dagskrá næsta vetrar. 

Hugmyndin  var að gera lestrar- og ritunarmarkmiðin  aðgengilegri  og færa þau jafnframt í tölvutækt 

form.     

  



 Námsmarkmið í ritun – 2012-13 
 

Forstig          3- 5 ára Verkefni-leið að markmiði/mati Mat, hvernig á að meta 

 

  



Nemandinn:



Textagerð 

Notar myndir til að tjá sig. 

    

 

Byrjar að segja frá útfrá mynd. 



    

Þekkir nafnið sitt ritað. 

 

    

Aðferðir og færni 

 

Gerir tákn í stað þess að teikna 

bara myndir á blað (krotar). 

 

    

Notar einhverja bókstafi sem 

hann þekkir til að tákna orð. 

    

 

Gerir sér grein fyrir því að 

    

Fylgiskjal 1 



stafirnir merkja eitthvað. 

 

Uppbygging texta 

Lýsir eigin myndum og skrifum.  
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Frumstig         4- 6 ára Verkefni-leið að markmiði/mati Mat, hvernig á að meta   

 

Nemandinn:

 

Textagerð 

        Notar myndir og bókstafi til að 

tjá sig. 

    

 

Skrifar orð til að lýsa og styðja 

við myndir. 

 

    

Skrifar nafnið sitt. 

 

    

Aðferðir og færni 

 

        Líkir eftir táknum, merkjum, 

nöfnum og orðum (letri í 

umhverfinu). 

    

 

        Skrifar hástafi. 

    

     

Fylgiskjal 2 



Byrjar að tengja bókstafi við 

hljóð. 

 

Byrjar að nota bókstafi til að 

búa til orð. 

    

 

Þekkir skriftaráttina. 

 

    

Uppbygging texta 

Þykist lesa eigin skrif. 

 

    

Viðhorf/sjálfrýni 

Langar til að skrifa. 

 

 

 

    

 

 

 

 

  



 Námsmarkmið í ritun – 2012-13 
Undirbúningur   5- 7 ára Verkefni-leið að markmiði/mati 

 

Mat, hvernig á að meta 

 

  

 

Nemandinn:

 

Textagerð 

Skrifar orð eða stuttar setningar    

um ákveðið efni.  

 

 

 

 

Ritunarverkefni. 

 

 

 

 

Leiðsagnarmat.  Sögur og verkefni skoðuð. 

  

 

Skrifar nöfn og kunnugleg orð. 

 

Ritunarverkefni. Merkja hluti í umhverfinu 

með spjöldum /miðum.  

 

Verkefni til skoðunar.  

  

 

 

Aðferðir og færni 

Skrifar í rétta átt. 

 

 

 

 

   

 

Notar ýmist há- og lágstafi. 

 

    

        Tengir bókstafi við hljóð. 

 

    

Byrjar að hafa bil á milli orða.     

Fylgiskjal 3 



 

Byrjar að nota greinarmerki.  

 

    

Ritar orð eftir hljóðan 

bókstafanna. 

    

 

Uppbygging texta 

 

    

Byrjar að lesa eigin skrif.     

 

Viðhorf/ sjálfrýni 

     Telur sig geta skrifað. 

    

       

     Fær hugmyndir að skrifum.  
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Byrjun         6- 8 ára Verkefni-leið að markmiði/mati Mat, hvernig á að meta   

 

Nemandinn:

 

Textagerð 

        Skrifar nokkrar setningar um 

ákveðið efni.  

 

 

 

 

 

Hvað er setning ?   

 

 

 

 

Gátlisti, er þetta setning ? 

  

Getur orðað og ritað texta með 

eða án aðstoðar út frá upplifun 

sinni og hugsunum t.d. ljóð. 

Endursagnir. Upplifunarljóð.  Ákveðin verkefni til að meta. Endursögn á 

ákveðinni sögu.   

  

 

Aðferðir og færni 

        Dregur rétt til stafs. 

 

Skriftarverkefni ýmis konar  

 

 

Próf. Gátlisti.  

  

 

Skrifar flesta stafi læsilega.  

Stafakönnun.   

Verkefni nemenda skoðuð.  

  

 

Byrjar að nota tölvu við ritun. 

 

    

        Hefur bil milli orða.   

 

Ýmis konar ritunarverkefni, textar og sögur.  

 

Skrifað upp eftir upplestri.  

Verkefni nemenda skoðuð.    

Ritar orð hljóðrétt.  

Fylgiskjal 4 



 

Ritar algeng og einföld orð rétt.  

 

Ýmis konar ritunarverkefni, textar og sögur.  Ýmis konar matsaðferðir. Sjálfmat, 

jafningjamat, kannanir  

  

        Byrjar að nota punkta og 

hástafi á réttan hátt. 

 

Ýmis konar  ritunarverkefni  Ýmis konar matsaðferðir. Sjálfmat, 

jafningjamat, kannanir 

  

 

Uppbygging texta 

       Velur sér efni til að skrifa um. 

 

 

Ath. gott aðgengi að gögnum og bókum. 

Hugmyndabanki – hugmyndir að 

ritunarverkefnum 

 

Kennari getur metið hvort nemandi er fær 

um að skrifa sögur.  

  

Skrifar texta sem hann sjálfur 

og aðrir geta lesið.  

  

 Jafningjamat. Nemendur skiptast á að fara 

yfir verkefni hvers annars. 

  

 

Ferliritun 

Leiðréttir skrif sín með 

leiðsögn. 

 

  

Leiðsagnarmat.  

  

Kynnist notkun hugarkorta og/ 

eða hugflæði. 

Kennsla í notkun hugarkorta.     

 

Viðhorf/ sjálfrýni 

Deilir eigin skrifum með öðrum.  

 

Ritunarverkefni til upplestrar.  

 

Jafningjamat.  

  



 

 Námsmarkmið í ritun – 2012-13 
Opnun            7- 9 ára Verkefni-leið að markmiði/mati Mat, hvernig á að meta   

 
Nemandinn: 
 

Textagerð 

 

Skrifar fjölbreyttan texta með 

eða án aðstoðar s.s. stuttar 

frásagnir, sögur, ljóð, brandara 

og gátur. 

 

Fjölbreytt ritunarverkefni í tengslum við m.a. 

byrjendalæsi. 

Skriflegt mat, vinnubækur metnar 

samkvæmt skala um mat.  (þarf að búa til 

heilstæðan matsskala fyrir 1-10 bekk??) 

  

Aðferðir og færni 

        Skrifar læsilega. 

 

Öll handskrifuð verkefni. Sögur, ljóð og 

ritunarverkefni.  

Gátlistar, ritunarverkefni út frá skrift.    

        Byrjar að skrifa eftir upplestri. 

 

Lesið upp úr texta í tengslum við 

byrjendalæsi eða upp úr léttlestrarbókum. 

   

Skrifar heilar setningar. 

 

Markviss kennsla í uppbyggingu á einföldum 

setningum. Hvað er setning.  

Gátlisti    

Notar hástafi  og punkta á 

réttan hátt. 

 

Markviss kennsla. Hvenær notum við hástafi 

og lágstafi og punkta.  

Gátlisti   

Stafsetur flest algeng orð rétt.  Nemendur gera t.d. ritunarverkefni á tölvu 

og þurfa að halda áfram þar til allar 

leiðréttingarathugasemdir í tölvuforritinu 

Skriflegt próf og/eða vinnubækur   

Fylgiskjal 5 



 eru afgreiddar. 

Upplestur, stafsetningarverkefni skilgreind á 

ákveðna þætti.  T.d. tvöfaldan samhljóða, n-

nn, o.s.frv. 

Uppbygging texta 

Ritar út frá ákveðnu efni. 

 

Hugtakakort- orðalistar Meta vinnubækur markvisst. Gátlisti í 

tengslum við orðalista.  

  

Byrjar að nota  fjölbreyttan 

orðaforða. 

Orð dagsins, orðagreining samheitorðabók, 

orðalistar.   

Meta vinnubækur markvisst.    

 

Ferliritun 

Beitir ýmsum aðferðum s.s. 

hugarkortum og hugflæði. 

 

Búa til hugarkort og gera ritunarverkefni t.d. 

í samþættingu við þemaverkefni. 

Metin verkefni sem eru gagngert til að sjá 

hvort nemendur geti beitt hugarkortum 

og hugflæði.  

  

Tekur til greina álit annarra á  

eigin ritverkum. 

 

Nemendur skiptast á verkefnum og fara yfir 

hjá hvert öðru. 

Framfarir, tekur nemandi tilsögn og 

leiðbeiningu.  

  

Bætir við lýsingum og 

smáatriðum við textann með 

leiðsögn. 

 

Verkefni með til dæmis einföldum 

sögugrunni sem þarf að bæta við og krydda.  

Gátlisti með verkefnum   

          Flytur eigin ritverk. Lesa t.d. sögur úr heimavinnu. 

Sögustóll.  

Framsögn í tíma   



 

Viðhorf/ sjálfrýni 

 

Sækist í að skrifa. 

Fjölbreytt.  Viðhorfskönnun hjá nemendum.    
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Að brúa bil  8-10 ára Verkefni-leið að markmiði/mati  Mat, hvernig á að meta  Leiðsagnarmat 

 

Nemandinn:



Textagerð 

Skrifar um tilfinningar og 

skoðanir. 

Hugarkort Heimaritun, ritun í tíma. 

Verkefni í hóp (heimakróki) 

  

 

Aðferðir og færni 

Notar ýmis gögn til að bæta 

ritun t.d. orðabækur. 

Leggja inn ákveðið ritunarverkefni og hafa 

tiltækar orðabækur og fræðibækur sem 

passa verkefninu. 

Hugarkort 

Skriflegt mat eða munnlegt ef t.d. verkefni 

er flutt í heyrandahljóði 

 Matslisti um ritun 

Notar tölvu og leiðréttingarforrit  

við ritun. 

Tilbúin ritunarverkefni færð í tölvutækt form Verkefni t.d. í tenglum við þemaverkefni. 

Ritunarverkefni eftir punktum 

 Matslisti þar sem kemur fram hvaða 

þættir það eru sem leggja skal áherslu á 

 

        Byrjar að nota efnisgreinar. 

 

Ritunarverkefni, heimaritun,    

Gefur stafsetningu, málnotkun 

og greinarmerkjum gaum. 

 

Upplestur, sögur,sendibréf og ritgerðir Skrifleg verkefni. 

Munnleg verkefni 

  

Byrjar að nota kommur. Innlögn í tíma ásamt skriflegu verkefni á eftir    
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Notar sjónminni í auknum mæli 

við að stafsetja. 

Stafsetningaræfingar í upplestri  Nemendur leiðrétt og meta sjálfir, t.d. 

eftir stafsetningarupplestrarverkefni, sem 

eru síðan leiðrétt með upplestri eða 

samanburði við skrifaðan texta af blaði. 

Sóknarskrift 

  

 

Kann reglur í stafsetningu t.d 

um -n og- nn og stóran/ lítinn 

staf. 

 

Ritrún 3 Skriflegt próf   

Uppbygging texta 

        Þekkir og notar: upphaf, miðju 

og endi í skrifum sínum. 

 

Ritunarverkefni, í skóla eða heimanámi þar 

sem fyrirmælin eru skýr um upphaf –

meginmál og lokaorð 

Ritunarmatslistar í samræmi við þær 

kröfur sem henta viðkomandi verkefni 

  

Byrjar að skrifa útdrætti úr 

lengri texta. 

 

Ýmsar bækur, smásögur, blaðagreinar, 

tímaritsgreinar, pistlar af netinu. 

Verkefni í skólanum og/eða heimanámi 

Nota lestrarbækur, bækur sem eru í því 

þema sem kennt er hverju sinni. 

  

        Notar vandlega valin orð við 

ljóðagerð. 

Valin texti til hliðsjónar. 

Orðaskjóður (orð af orði) 

Gefa nokkur orð sem uppistöðu  til 

ljóðagerðar 

  

 

Byrjar að nota samtöl í ritun. 

 

Kenna um mun á ritmáli og talmáli, mun á 

samtali í 1. Pers. Og 3. Pers. 

   

ferliritun 

 Lagfærir það sem er óskýrt í 

textanum. 

Kennari leiðréttir og nemandi endurritar Ritunarverkefni í tíma eða heimanámi  Endurgert í tölvum í skólanum með 

aðstoð kennara 



 

       Skilar af sér ritunarverkefnum á 

vandaðan hátt bæði  

handskrifuðum og í tölvu. 

Heimaritun.    

 

Viðhorf/ sjálfrýni 

 

Gagnrýnir eigin skrif og setur 

sér markmið í ritun. 

Gátlisti sem nemandi fyllir út með leiðsögn Jafningamat – matslistar – gátlistar   

 

Sækist eftir endurgjöf. 

 

 

Viðtal við kennara    

 

  



 Námsmarkmið í ritun – 2012-13 
Flæði          9-11 ára Verkefni-leið að markmiði/mati Mat, hvernig á að meta.  Annað  

 

Nemandinn:



Textagerð 

 

Fæst við mismunandi tegundir 

ritunar, svo sem frásagnir og 

fræðitexta.  

Nemendur búa til markviss ritunarverkefni, 

t.d. persónusköpun, frásögn, ýkjusaga, 

ævintýri,  ferðasaga og skoða tímaás. 

   

 

Getur samið og skrifað ljóð. 

 

Listi með nokkrum völdum orðum sem 

uppistöðu fyrir ljóð 

kennari   

Skrifar tölvupóst, póstkort og 

sendibréf. 

 

Verkefni í tengslum við daglegt líf, nota það 

sem er að gerast í þjóðfélaginu á hverjum 

tíma. 

   

Aðferðir og færni 

        Skrifar tengiskrift læsilega og 

hefur náð skriftarhraða. 

 

Skoða skriftarbækur Kennari metur skriftarbækur og leggur 

fyrir skriftarpróf. 

  

Nýtir sér orðabækur og 

leiðréttingarforrit.   

 

Verkefni í tíma og tölvuveri    

Fylgiskjal 7 



Byrjar að skrifa lengri og 

flóknari setningar.  

    

 

       Skrifar texta eftir upplestri þar 

sem reynir á 

stafsetningarreglur. 

t.d. sérhljóða á undan ng- og 

nk og um i, í og y, ý 

 

    

Hefur tileinkað sér rétta notkun 

greinarmerkja, rétta 

stafsetningu og málnotkun. 

 

Skrifleg verkefni á etir innlögn    

Skiptir orðum eftir atkvæðum 

rétt milli lína. 

 

Uppbygging texta 

Notar söguþráð í ritun.  

 

Skriflegt verkefni frá kennara með innlögn    

Skapar persónur í sögum  

 

Byrjar að nota lýsingar, 

smáatriði og líkingar. 

 

Verkefni um persónu eftir innlögn. 

Leggja inn um lýsingar á t.d. útliti og 

eiginleikum persóna 

Kennari 

 

  

     



Byrjar og endar ritun á 

mismunandi hátt. 

Leggja inn varðandi niðurlag 

ritunarverkefnis. 

Taka stutta sögu og nemendur búa til nýjan 

endi. 

   

        Notar samtöl í ritun.     

 

Ferliritun 

Notar mismunandi aðferðir við 

skipulagningu ritunar.  

 

Tekur tilsögn frá öðrum um 

eigin skrif og lagfærir eftir 

þörfum. 

 

Viðhorf/ sjálfrýni 

Notar margskonar tækifæri til 

að skrifa, bæði heima og í 

skóla. 

 

 

t.d hugarkort, minnispunktar, orðalistar, 

skrifa eftir mynd o.f.l.  Teikna mynd og  lýsa, 

teikna mynd af persónu og nemendur lýsa 

útliti og eiginleikum. 

   

 

  



 Námsmarkmið í ritun – 2012-13 
Færni           10-13 ára Verkefni-leið að markmiði/mati Mat, hvernig á að meta Annað  



Nemandinn: 


Textagerð 

Skrifar um hugmyndir, 

tilfinningar og skoðanir og færir 

rök fyrir máli sínu. 

    

 

Býr til söguþráð þar sem koma 

fram vandamál og lausnir.  



    

Byrjar að vinna með heimildir 

og skrifar einfalda 

heimildaritgerð. 

    

 

Aðferðir og færni 

       Hefur náð nokkrum hraða við 

ritun í tölvu og beitir réttri 

fingrasetningu. 

 

    

        Notar efnisgreinar. 

 

    

Skrifar eftir upplestri.     
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Byrjar að nota flókin 

greinarmerki, t.d. kommur, 

tvípunkta, semíkommur og 

gæsalappir. 

    

 

Uppbygging texta 

Byrjar að þróa 

aðalsögupersónur og lýsa 

umhverfinu.  

    

 

Skrifar útdrætti úr lengri texta. 

    

 

 

Notar mismunandi 

setningagerðir og byrjar og 

endar ritun á mismunandi hátt.  

 

Notar fjölbreyttan orðaforða. 

    

 

Byrjar að nota 

persónugervingar og líkingar. 

 

    

Þekkir muninn á beinni og 

óbeinni ræðu. 

 

    



 

Ferliritun 

     

Skilar fullfrágengnum 

ritunarverkefnum.  

 

Viðhorf/ sjálfrýni 

       Byrjar að setja sér markmið til 

að bæta ritun.  

    

 

  



 Námsmarkmið í ritun – 2012-13 
Tenging 11-14 ára Verkefni-leið að markmiði/mati Mat, hvernig á að meta   

 

Nemandinn: 

 

Textagerð 

Skrifar fjölbreyttan texta s.s. sögur, 

frásagnir, ljóð, stuttar blaðagreinar, 

skýrslur, auglýsingar og fleira. 

    

 

Býr til söguþráð sem nær hápunkti. 

 

    

Skrifar skipulagðar, liprar og 

nákvæmar frásagnir. 

    

 

Vinnur úr fjölbreyttum heimildum. 

    

 

Aðferðir og færni 

Nýtir sér töflur og gröf til að setja 

fram upplýsingar. 

    

 

Nýtir sér tölvu við ritvinnslu og getur 

gengið frá efni á tölvutæku formi, 

t.d. á vefsíðum 
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Getur nýtt sér orðabækur og 

leiðréttingarforrit 

 

    

Notar greinarmerki á réttan hátt. 

 

Uppbygging texta 

Skapar trúverðugt sögusvið og 

persónur í sögu. 

 

    

Notar myndmál til að gera 

frásögnina áhrifaríkari. 

    

 

Notar málshætti og orðtök þar sem 

við á.  

    

 

Ferliritun 

Skipuleggur ritun á markvissan hátt. 

 

    

Lagfærir einstaka þætti ritunar.     

 

Nýtir sér tillögur annarra. 

    



 

Viðhorf/ sjálfrýni 

Skrifar einhvern texta daglega  

heima eða í skóla 

    

 

  



 Námsmarkmið í ritun – 2012-13 
Sjálfstæði 14+  Mat, hvernig á að meta Hver metur Verkefni-leið að 

markmiði/mati 

Leiðsagnarmat 

 

Nemandinn: 



Textagerð 

Hefur öðlast færni til að semja ljóð 

og sögur á lipran og áhrifaríkan hátt. 

Ljóð: Er flæði í texta ljóðs? Er fjölbreyttum 

og/viðeigandi stílbrögðum beitt? Er 

orðanotkun frumleg? Er efniviður ljóðs 

áhugaverður? 

Sögur: Er textinn lipur og  uppbygging eins 

og vera ber? Heldur sagan 

lesendum/hlustendum við efnið? 

 

Kennari í samræðu við höfund og jafnvel 

aðra nemendur. 

Jafningjamat, kennaramat, sjálfsmat… 

Ljóð – útikennsla og upplestur. Ljóð ort í 

tengslum við þema, aðrar bókmenntir, 

vettvangsferðir o.s.frv. 

Sögugerð. Sagnaritun í tengslum við t.d. 

efni í sögukennslu, aðrar bókmenntir, 

ljóð sem uppspretta sögu. Ferðasögur, 

æskuminning, draugasögur,  

Gátlistar / rúbrikkur 

 

 

Skrifar heimildaritgerð með 

tilvísunum og réttri heimildaskrá. 

 

Eru fjölbreyttar heimildir nýttar; bækur, 

tímaritsgreinar, vefheimildir, munnlegar 

heimildir o.s.frv. 

Eru heimildir settar rétt upp bæði í texta og í 

heimildaskránni. 

Er textinn fræðandi? Myndar ritgerðin heild. 

Samfélagsfræðikennari   Söguritgerðir í tengslum við námsefni 

hvers bekkjar. Frostavetur, landafræði, 

sjúkdómar og pestir o.s.frv. 

Gátlistar/rúbrikkur 

Skrifar af öryggi og færni um ýmis 

efni og getur rökstutt skoðanir sínar. 

Rökfærsluritgerð 

 

 

Móðurmálskennari / sjálfsmat / 

jafningjamat 

Beinagrindur / upplestur / ræðukeppnir jafningjamat / rúbrikkur 

 

 

Aðferðir og færni 

Skilar fullfrágengnu ritunarverkefni 

handskrifuðu og/ eða á tölvu. 

 Móðurmálskennari 

Samfélagsfræðikennari 

Upplýsingamennt 

Námstækni 

Ýmis verkefni, t.a.m. áhugasviðsritgerð í 

námstækni 
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Þekkir stafsetningarreglur og reglur 

um greinamerkjasetningu og 

stafsetur allan almennan texta rétt. 

 

  Ritunarverkefni með samtölum, 

heimildarritgerð þar sem unnið er með 

beinar tilvitnanir. 

 

Hefur tileinkað sér ritunarfærni. 

 

Uppbygging texta 

Nýtir sér mismunandi stílbrigði. 

 

?    

Vefur samtöl inn í texta á lipran hátt. 

 

Upplestur / leiklestur Jafningja/sjálfsmat /kennari? Ritunarverkefni með samtölum, bæði 

beinum og óbeinum.  

 

Býr til sögufléttu, og skapar blæ 

(stemningu) í sögunni. 

 

  Ferðasaga – Síðasta ferðin sbr. verkefni 

um bárslýsingu og ferðasögu.  

Barnabók (10. bekkur – viskuvarða) 

 

Notar viðeigandi málfar eftir ólíkum 

stílbrigðum. 

 

Þarf að bera saman mismunandi 

ritunarverkefni – mikilvægi þess að halda vel 

utan um gögn og hafa þau tiltæk á sama 

stað. 

Kennari Ritunarverkefni af beinagrindum sem 

reyna á mismunandi stílbrigði sbr. 

auglýsingar, leiðbeiningar o.s.frv. 

 

Byrjar að þróa persónulegan stíl. 

 

 Kennari / foreldrar / sjálfsmat Blogg / dagbókarfærslur  

Ferliritun 

Les yfir og lagfærir textadrög. 

    



 

Nýtir sér ábendingar til að bæta skrif 

sín. 

Viðhorf og sjálfrýni 

 

    

Sýnir þrautseigju við ritun krefjandi 

efnis. 

Leitar eftir viðbrögðum annarra 

 

    

Setur sér markmið út frá eigin mati.      

 

  



 Námsmarkmið í lestri 2012-2013 

 

Forstig          3- 5 ára Mat, hvernig á að meta Hver metur Verkefni-leiða að 

markniði/mati 

Leiðsagnarmat 



Nemandinn:



Velur sér lesefni af ýmsu tagi og 

á sér uppáhalds sögur og 

bækur. 

    

Sýnir áhuga á að vita hvað 

stendur á skiltum, merkjum, 

miðum o.fl. 

Þekkir nafnið sitt þegar það er 

skrifað. 

Heldur rétt á bók og flettir henni.

Gerir sér grein fyrir hvar í bók 

saga byrjar og endar.

 Þekkir einhverja bókstafi. 
 Hlustar á og bregst við þegar lesið er 

fyrir hann 

 Talar um myndir í bókum.  

 Tekur þátt í að nota tungumálið á 

fjölbreytan hátt í hóp (þulunám, 

ljóð, söngur og fl.) 
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 Námsmarkmið í lestri 2012-2013 
Frumstig         4- 6 ára Mat, hvernig á að meta Hver metur Verkefni-leiða að 

markniði/mati 

Leiðsagnarmat 

 

Nemandinn:

Man söguþráð úr einföldum 

bókum þar sem endurtekningar 

koma oft fyrir. 

Sýnir áhuga á texta í umhverfinu 

(skilti, merki...). 

Langar til að lesa.

Þykist lesa. 

Notar myndir í bókum til að segja 

söguna. 

Þekkir lestraráttirnar.  

Þekkir einhverja bókstafi og hljóð 

þeirra. 

Þekkir sérnöfn og einstaka orð í 

texta. 

     Getur sagt frá efni bókar. 

     Getur farið með rímur/ þulur og 

tekið þátt í orðaleikjum. 

     Tengir lestur bóka við eigin 

reynslu. 
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 Námsmarkmið í lestri 2012-2013 
Þróunarstig        5- 7 ára Mat, hvernig á að meta Hver metur Verkefni-leið að 

markmiði/mati 

Leiðsagnarmat 

 

Nemandinn:

 

Byrjar að lesa einfaldar bækur 

með endurtekningum. 

Byrjar að lesa eigin texta. 

Sækir í að lesa/skoða bækur. 

Getur lesið í hljóði nokkrar 

mínútur í senn.  

Getur stuðst við myndir og texta í 

bókum við lestur. 

Getur skrifað bókstafi og orð í 

loftinu og sagt hljóð þeirra 

upphátt 

Þekkir flesta bókstafi og hljóð 

þeirra og getur lesið léttan texta 

með skilningi. 

Þekkir einhver orð 

Skynjar og fylgist með söguþræði. 

kynnist/ þekkir rithöfunda og 

bókatitla. 

    Getur endursagt sögu í 
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aðalatriðum. 

     Byrjar að taka þátt í stýrðum 

umræðuhópum. 

     Þroskar hljóðvitund sína með 

markvissri þjálfun. 

     Leysir léttar krossgátur. 

     Les úr einföldum súluritum. 

  Lítur á  sjálfan sig sem lesanda. 

  Getur sagt hvernig honum fannst 

bókin og af hverju. 

 

Viðmið: 

Raddlestur 50-100 atk./mín 

Hljóðlestur 50-100 atk. /mín 

 

 

 

 

 

 

 



 Námsmarkmið í lestri 2012-2013 
Byrjendur          6- 8 ára Verkefni-leið að markmiði/mati Mat, hvernig á að meta Annað 

 

Nemandinn:

 

Getur lesið léttar og þyngri 

barnabækur. 

Leslistar Skoða lestrarlista og athuga 

framfarir barnsins 

 

Þekkir mismunandi grunnflokka 

bókmennta (t.d. skáldsögur, 

myndasögur, þjóðsögur, 

ævintýri, ljóð, o.s.frv.) 

Símat, munnleg og skrifleg 

verkefni eftir hverja 

bókmenntakynningu.  

Unnið er með mismunandi 

tegundir bókmennta yfir árið. 

Valdar eru ákveðnar bækur 

sem taka mið af ofangreindu.  

 

Kann helstu greinamerki og 

stoppar við punkta við 

upplestur 

Hraðlestarpróf og 

framsagnarpróf. 

Lestrarpróf.  

Velur sér lesefni  og bækur við 

hæfi, getu, og áhuga.
 Athugun nokkrum sinnum yfir 

veturinn. Staðal blað. 

Frjálslestrarbækur af 

bókasafni. 

 

Getur lesið í hljóði í stuttan tíma 

(10-15 mínútur).
Athugun nokkrum sinnum yfir 

veturinn. 

Lestrarstundir á morgnana  

Nær samhengi í texta þó að 

hann þekki ekki öll orðin.
Lesskilningspróf.  Lesskilningspróf, munnleg og 

skrifleg. 

 

Getur lesið og farið eftir 

skriflegum fyrirmælum.
Ýmis verkefni. Verkefni með fyrirmælum.  

Þekkir endingar og beygingar 

orða.
Ritun. Athuga ritun  
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Byrjar að leiðrétta sig við villur í 

lestri.
Athugun Lestur í skóla  

Spáir fyrir um framhald sögu. Athugun og ritun  Umræður og ritun   

    Getur sagt frá upphafi, miðju og 

endi sögu og helstu 

persónum.

Verkefni, segja frá munnlega og 

skriflega. 

Umræður, frásögn og ritun  

  Áttar sig á eigin lestrarvenjum.  

 

Viðmið: 

Raddlestur 100-140 atk./mín 

Hljóðlestur 100-170 atk. /mín 

 

   

 

  



 

 Námsmarkmið í lestri 2012-2013 
Opnun            7- 9 ára Verkefni-leið að markmiði/mati Mat, hvernig á að meta Annað 

 
Nemandinn: 
 
Les léttan og þyngri texta. 

Leslistar Skoða hvað barnið er að lesa 

og athuga framfarir  

 

Les upphátt með áherslum. Heimalestrarbækur Lestur í skóla  

Velur, les og klárar margvíslegt 
lesefni við hæfi.

 Athugun nokkrum sinnum yfir 

veturinn. Staðlað blað. 

Frjálslestrarbækur af 

bókasafni. 

 

Les í hljóði í sífellt lengri lotum, 
(15-30 mín) 

Athugun nokkrum sinnum yfir 

veturinn. Staðlað blað. 

Lestrarstundir á morgnana  

Hljóðar sig í gegnum orð sem 
hann þekkir ekki.

Listi yfir orð. Valin óalgeng orð sem 

nemandi les. 

 

Eykur orðaforða með því að nota  
merkingu orða og samhengi í 
texta. 

Byrjendalæsi/orðalisti. Orðaforði kenndur og orðin 

notuð í ritun. 

 

Leiðréttir sig sjálfur með tilliti til 
merkingar orða

Lestur í skóla Athugun á lestri   

Fylgir rituðum fyrirmælum stig af 
stigi.

Ýmis verkefni.  Verkefni með fleiri en 

tveimur fyrirmælum. 

 

Þekkir kaflaheiti og efnisyfirlit. Verkefni tengd því að finna kafla 

og efnisyfirlit.  

Bókmenntaverkefni. Unnið 

með bækur í byrjendalæsi. 

Bókin kynnt og skoðuð. 
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Kann stafrófið og nýtir sér það. Verkefni: Raða eftir stafrófsröð Stafrófsverkefni. 

Stafrófsvísan.  

 

Getur notað bókasafn. Verkefni: leita að bókum eftir 

titlum og höfundum. 

Vettvangsferð á bókasafnið  

     Dregur saman og endursegir 
viðburði sögu í réttri röð

Endursögn og ritun. Nemendur lesa og hlusta á 

sögu og innihald rætt. 

 

     Ber saman líkar og ólíkar 
persónur og atburði í sögu. 

Hvernig eru persónurnar 

líkar/ólíkar? Hvað gerðist í 

sögunni? 

Umræður um persónur og 

atburði í sögu. Samanburður 

 

     
 
 
 
Spyr spurninga úr efni bókar. 

 

 

Nemandi býr til spurningar  

 

 

Nemandi les texta og býr til 

spurningar fyrir aðra 

nemendur 

 

    Les úr mismunandi myndritum. Stærðfræðiverkefni Samþætting við stærðfræði  

  Tengir eigin reynsluheim við 

lesefni.  
Umræða um eigin lestur    



Viðmið: 

Raddlestur 140-170 atk./mín 

Hljóðlestur 170-200 atk. /mín 

 

   

 

  



 Námsmarkmið í lestri 2012-2013 
Samtenging 8-10 ára Verkefni-leið að markmiði/mati Mat, hvernig á að meta Annað 

 

Nemandinn:



Les meðalþungar bækur. 

Leslisti Skoða leslista   

Eykur þekkingu sína á 
mismunandi flokkum 
bókmennta. 

Þemu í gegnum Byrjendalæsi. Aukin er þekking nemenda á 

mismunandi flokkum 

bókmennta 

 

Les upphátt með 
mismunandi blæbrigðum.

Símat, hlustun á lestri nemenda  Framsögn  

Velur lesefni eftir getu. Athugun Skoða frjálslestrarbækur.  

Notar yfirlitslestur með 
notkun   innhaldslýsinga, 
fyrirsagna, glósa og stikkorða.

   

Eykur orðaforða með því 
að nota orðabækur og 
heimildir.

Fjölbreytt verkefni sem krefjast 

notkunar orðabók og heimilda. 

Heimildaöflun og orðalisti  

 
Fylgir sjálfstætt, rituðum 

fyrirmælum í mörgum 
þrepum.

Ýmis verkefni.  Verkefni með fleiri en 

tveimur fyrirmælum. 

 

     Ræðir umgjörð, söguþráð, 
persónur og sjónarhorn. 

Nemendur lesa ákveðna bók og 

verkefni út frá henni 

Kynning á lesnu efni  

     Gerir greinarmun á 
staðreyndum og skáldskap 
í rituðum texta. 

Ólíkir textar lesnir og nemendur 

greina á milli skáldskapar og 

staðreynda. Hópa/paravinna 

Umræður og verkefni  
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    Tengir milli höfunda, bóka 
og sjónarhorns 

   

    Getur tekið þátt í 
bókmenntaumræðum 
minni hópa. 

 
 
 

Allir lesa saman bók og fá 

ákveðna punkta til að ræða um í 

hóp 

Umræður í hópum  

      Notar dæmi til að styðja 
við hugmyndir og mat (álit). 

Bók lesin og rædd, nemendur 

beðnir um að rökstyðja sínar 

hugmyndir og álit. 

Umræður  

  Les upplýsingar úr gröfum, 
listum, töflum og kortum. 

Verkefni þar sem nemendur eiga 

að sýna niðurstöður sínar í 

orðum, tölum og myndum. 

Samþætting við stærðfræði  

 Sýnir sjálfstæði í vali bóka. 
 

Athugun Frjáls lestur  

 

Viðmið: 

Raddlestur 200-250 atk./mín 

Hljóðlestur 250-350 atk. /mín 

   

   

    

    

 

  



 Námsmarkmið í lestri 2012-2013 
Komin vel á veg 9-11 ára Verkefni-leið að markmiði/mati Mat, hvernig á að meta Annað 

 

Nemandinn:



Les barnabækur sem reyna á 

færni í lestri. 

Ferð á bókasafnið ásamt 

kennara eða öðrum fullorðnum. 

Fylgst er með hvernig bækur 

nemandinn velur sér.  

Útkoma í hraðlestrarprófum 

borið saman við bókarval. 

 

Les fjölbreyttan texta áheyrilega 

og á viðeigandi hraða 
Nemandi les upp sínar eigin 

sögur, æfðan  texta og ljóð 

Framsagnarpróf og   

Velur, les og lýkur við 

fjölbreytilegar bókmenntir á eigin 

forsendum. 

Nemandi skráir hjá sér hverja 

bók sem hann les.   

Kennari fer yfir listann 

nokkrum sinnum yfir 

veturinn. 

 

Les æ lengur í hljóði (30 -40 

mín).
Nemendur lesa í hljóði í upphafi 

hvers dags. 

Fylgst með nemendum í 

lestrarstund. 

 

Byrjar að nota orðabækur, 

greinar úr blöðum, netið og 

heimildatexta til að afla sér 

upplýsinga og auka orðaforða.

Nemendur velja sér efni til að 

skrifa ritgerð um. Leitar að 

upplýsingum á netinu í bókum 

og blöðum 

Kennari les yfir ritgerðina auk 

þess sem nemandi les upp 

fyrir bekkinn. 

 

Safnar upplýsingum með því að 

nota fyrirsagnir, efnisyfirlit og 

orðalista á sjálfstæðan hátt.

   

    Getur rætt efni bókar og 
boðskap hennar.

   

     Þjálfar nýjan orðaforða munnlega 

og skriflega í tengslum við 
Nemandi les nýtt efni og 

endursegir t.d fréttir eða 

Nemendur setja upp á plakat 

þau nýju orð sem fram komu 
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bókmenntir. fræðitexta. Bæði munnlegar og 

skriflega. Hentar vel þegar verið 

er að lesa sögu eða landafræði. 

í textanum og vinna með t.d  

hvaða orðflokk þau tilheyra  

     Er farinn að öðlast dýpri skilning 

á texta og lesa á milli línanna. 
   

     Er farinn að leysa þyngri 

krossgátur. 
   

     Mælir með bókum við aðra.    

     Les úr kortum.    

  Er farinn að setja sér markmið og 

veit hvernig hann getur aukið 

lestrarfærni sína. 

   

 

Viðmið: 

Raddlestur 220-300 atk./mín 

Hljóðlestur 300-400 atk. /mín 

 

   

 

 

  



 Námsmarkmið í lestri 2012-2013 
Nálgast fluglæsi 10-13  Verkefni-leið að markmiði/mati  Mat, hvernig á að meta Annað  



Nemandinn: 


 Les þyngri barnabækur sem 
reyna á færni í lestri. 

    

Les og skilur upplýsingatexta 
(s.s. auglýsingar, tímatöflur, 
vörulista, handbækur og 

bæklinga. 


    

Les smásögur, frásagnir, 
ævintýri,  goðsagnir, 
þjóðsögur og ljóð 

    

Býr sér til áætlun við val á 
lesefni. 

    

Les upphátt sögur og ljóð með 
réttum áherslum.

    

Nýtir sér fjölfræðibækur,greinar, 
Netið og heimildartexta til að 
afla sér upplýsinga á 
sjálfstæðan hátt.

    

Nýtir sér orðabækur og 
samheita-orðabækur til að 
bæta orðaforða sinn.

    

     Byrjar að ræða bókmenntir með 

tilliti til stíls, fléttu, aðalpersóna 

og boðskapar.

    

    Þekkir bókmenntahugtök (s.s. 
líkingar, myndlíkingar,  
persónugervingar og forspár)

    

 
    Byrjar að kryfja bókmenntatexta 

í litlum umræðuhópum. 

    

    Bætir orðaforða sinn við lestur 
mismunandi lesefnis.

    

    Kafar eftir dýpri skilningi með 
því að lesa á milli línanna í 
bókmennta-texta.
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   Safnar upplýsingum og les út úr 
flóknari gröfum, kortum, 
töflum og myndritum.

    

Les sér til ánægju 

 

Viðmið: 

Raddlestur 250-350 atk./mín 

Hljóðlestur 350-450 atk. /mín 

 

    

 

  



 Námsmarkmið í lestri 2012-2013 
Tenging 11-14 ára Verkefni-leiða að markniði/mati Mat, hvernig á að meta Annað  

 

Nemandinn: 

 

Les þungar barnabókmenntir og 

bókmenntir ætlaðar ungu 

fólki. 

Velur, les og lýkur fjölbreyttum 

tegundum bókmennta. 

Les valda texta úr 

Íslendingasögum eða –þáttum 

Les upphátt, reiprennandi, með 

tjáningu og sjálfsöryggi. 

 

Byrjar að velja sér krefjandi 

lesefni. 

Velur sér afþreyingarefni við sitt 

hæfi t.d. á bókasafni. 

Safnar uppl. úr heimildatexta til 

að þróa dýpri skilning á efni. 

Safnar, greinir og nýtir sér 

upplýsingar úr gröfum, 

línuritum, töflum og kortum. 

Getur lesið margvísleg fyrirmæli 

og farið eftir þeim. 

 Getur krufið bókmenntatexta og  
tekið þátt í umræðum um 
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bókmenntir í litlum hópum. 
 Áttar sig á  hugtökunum tími, 

umhverfi, aðal- og 
aukapersónur. 

   Þekkir hugtökin rím, ljóðstafir og 

braglína    

    Túlkar og greinir lesefni með 

gagnrýnum huga. 

    Byrjar að þróa gagnrýna hugsun 

til þess að meta bókmenntir. 

    Leitar eftir skoðunum annarra um 

bókmenntir. 

 Setur sér  lestrarmarkmið af eigin 

hvötum. 

Viðmið: 

Raddlestur 300-350 atk./mín 

Hljóðlestur 400-500 atk. /mín 

 

 

 

  



 Námsmarkmið í lestri 2012-2013 
Sjálfstæði 14+  Verkefni-leiða að markniði/mati Mat, hvernig á að meta Annað  

 

Nemandinn: 



Les bókmenntir ætlaðar ungu 

fólki og fullorðnum. 

Velur og skilur fjölbreytt lesefni 

auðveldlega, s.s. dagblöð, 

tímarit, handbækur, 

skáldsögur og ljóð. 

Les Íslendingasögu í fullri lengd 

Les og skilur upplýsingatexta, 

s.s. handbækur, 

neytendaupplýs-ingar, 

umsóknir og önnur form. 

Les laust og bundið mál 

áheyrilega þ.a. efni og form 

njóti sín. 

Les krefjandi lesefni sér til 

ánægju.  

Les krefjandi efni sér til 

upplýsingar og til að leita 

svara. 

Lætur ekki deigan síga við lestur 

þungs texta. 

Safnar, greinir og nýtir sér 

upplýsingar úr gröfum, 

línuritum, töflum og kortum. 
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     Áttar sig á mismunandi 

markmiðum höfundar t.d. 

fræðslu, skemmtun eða 

áróðri. 

  ‘Attar sig á hugtökunum sjónarhorn 

og ris og flétta  

  Þekkir hugtökin hrynjandi og 

endurtekning 

     Segir skoðun sína og rökstyður í 

samræðum um bókmenntir. 

     Eykur skilning á bókmenntatexta 

með því að tengja hann við 

aðra texta og reynslu. 

     Metur, túlkar og greinir lestexta 

með gagnrýnum huga. 

   Ástundar lestur. 

 



Lýsandi hrós 
 

Þátttakendur: Áslaug Ólafína Harðardóttir, Bjarni Þórður Halldórsson, Herdís K. Brynjólfsdóttir,  

Jelena Panic og Laufey Einarsdóttir. 

Skilgreining/afmörkun: Hvatning til náms og góðrar hegðunar.  

Meginmarkmið:  

 Að kennarar verði færari í að gefa nemendum „lýsandi hrós“. 

 Að nemendur finni styrkleika sína, efli jákvæða hegðun og finni aukinn námsáhuga. 

 Að nemendur geri sér grein fyrir áhrifamætti orða. 

 

Útfærsla: 

Kennarar söfnuðu setningum/orðum að lýsandi hrósi til að afhenda í tímum (sjá fylgiskjal 1) og 

notuðu broskalla-spjöld til að setja á borð nemenda e.t.v. með setningu/orðum (fylgiskjal 2). Til að 

halda utan um fjölda hrósa yfir daginn notuðu kennarar döðlusteina sem þeir færðu úr einu boxi yfir í 

annað í hvert skipti sem lýsandi hrós var gefið. Í lok dagsins voru döðlusteinarnir taldir. 

Fjölgreindir Gardners kynntar fyrir nemendum sbr. samnefndan kafla úr bókinni Fjölgreindir í 

skólastofunni eftir Thomas Armstrong. 

Útbúin bókamerki til að minna á lýsandi hrós. 

Spurningar voru lagðar fyrir nemendur í upphafi og lok verkefnis (sjá fylgiskjöl 3, 4 og 5). 

Safnað saman lesefni (sjá fylgiskjal 6). 

 

Mat: 

Okkar niðurstöður eru að áhrifarík og öflug leið til að styrkja jákvæða hegðun og leikni í námi sé að 

sýna nemendum athygli og hlýju þegar vel gengur. Hrós og hvatning eykur ánægju og árangur, byggir 

upp sjálfstraust og skapar jákvætt andrúmsloft. Nemendur með gott sjálfstraust þora að taka áhættu, 

- hæfileikar þeirra fá að njóta sín. 

Lýsandi hrós ætti hver maður að tileinka sér til að ýta undir góð samskipti og betri líðan hjá fólki 

almennt. 
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Hugmyndir að lýsandi hrósi 

 

 Rosalega ertu flink(ur) að… 

 Þú ert mjög góð(ur) í að… 

 Frábær hugmynd að… 

 Þú tókst góða ákvörðun þegar þú… 

 Þú mátt vera stolt(ur) af því að… 

 Þetta er frábær aðferð við að… 

 Vel skrifað……hjá þér 

 Gott skipulag hjá þér í… 

 Ég tók eftir hvað þú talaðir fallega við… 

 Mér finnst þú góð(ur) í að útskýra… 

 Þú stóðst þig vel þegar þú hjálpaðir… 

 Fallegt af þér að… 

 Gott að heyra hvað þú ert jákvæð(ur) þegar… 

 Vel útfærð mynd hjá þér af… 

 Glaðleg teikning hjá þér af… 

 Ég tók eftir því að þú sýndir áhuga í… 

 Þú ert góð(ur) í að… 

 Ég er ánægð(ur) með að þú… 
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Fylgiskjal 3 

Mat 
 

 
 

  

 

    
 Nafn: ___________________________ 

   
 

 
   

 

 

oft stundum aldrei 

 Kennarinn hefur hrósað mér       

 Ég hef hrósað mér       

 Ég fæ hrós frá kennara þegar ég vinn vel í skólanum       

 Ég fæ hrós frá kennara þegar ég er jákvæð/ur í skólanum       

 Ég fæ hrós frá skóla-félaga       

 Ég er dugleg(ur) að hrósa öðrum       

 Mér líður vel í skólanum       

 Mér líður vel hjá umsjónarkennaranum mínum       

 
    

 Hvernig líður mér þegar ég fæ hrós?  

______________________________________________________ 

 

  



Lýsandi Hrós – Mat 
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Lýsandi Hrós – Mat 
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Lesefni 
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Armstrong, Thomas. Klárari en þú heldur. Námsgagnastofnun. Reykjavík 2005. 

 

Armstrong, Thomas. Fjölgreindir í kennslustofunni. JPV útgáfa. Reykjavík 2001. 

 

Ingólfur Gíslason. „Nokkrir punktar um hrós og greind og hvað það er að vera góður í stærðfræði.“ 

Flatarmál 1. tbl. 19. árg. Flötur. Reykjavík 2012. 

 

Linda Loeskow. Að hrósa – kennslumyndband. Vefslóð: 

https://www.facebook.com/#!/photo.php?v=10151108448327990 (sótt apríl 2013) 

 

Logi Geirsson. Hrósið 
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Morris, Ian. AÐ SITJA FÍL, Nám í skóla um hamingju og velferð. Námsgagnastofnun. 2012. 

 

Ragnar Þór Pétursson. „Að eyðileggja áhugann með verðlaunum.“ Maurildi. 3. des. 2012. 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/#!/photo.php?v=10151108448327990
http://www.logigeirsson.is/index.php/pistlar/hros


Samfélagsfræðigreinar – þemabundið nám 
 

Þátttakendur: Anna Möller, Berglind Waage, Björg Ársælsdóttir, Marta Gunnarsdóttir og  

Þuríður Ágústsdóttir.  
 
Skilgreining/afmörkun: Að búa til matskvarða í þemaverkefnum í samfélagsfræði. 

Meginmarkmið:  

 Að útbúa staðlaða matslista sem hægt er að nýta á milli árganga í þemabundinni 

samfélagsfræðikennslu. 

Útfærsla: 

Hugsun í upphafi var að samræma námsmat í samfélagsfræði, staðlaða ramma sem nýtast mun 

skólanum áfram. Útbúið var eyðublað sem hægt er að fylla inn í ólík viðfangsefni samfélagsfræðinnar. 

Matskvarði fyrir þekkingu á viðfangsefni hverju sinni (fylgiskjal 1) og matskvarði vinnulag þar sem 

stuðst er við lykilhæfni markmið Aðalnámskrár 2013 (fylgiskjal 2). Matskvarði, skráningarblað fyrir 

kennara (fylgiskjal 3). Yfirlit yfir hugmyndir að efnisramma í hverjum árgangi (fylgiskjal 4). 

Sameiginlegir fundir voru hjá hópnum í samræmi við áætlanir skólans. Mikið hugsað og pælt, margar 

vangaveltur um verkefnið og tengsl við markmið Aðalnámskrár. Unnið var út frá drögum 

Aðalnámskrár (Menntamálaráðuneytið) þar sem endanleg útgáfa var ekki komin út (kom út í mars 

2013). Handleiðsla í tvö skipti hjá Ingvari. 

Mat: 

Verkefninu er ekki lokið. Stefnt er að því næsta skólaár að þróa áfram matskvarðana og útfæra 

leiðsagnarmatsramma fyrir kennara til að nota í vinnulotunni og matskvarða þar sem nemendur meta 

sig sjálf í ferlinu (sjálfsmat).  
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MARKMIÐ – ÞEKKING: Kvarði breytilegur eftir verkefnum hverju sinni 

Nemendur: 

 Þekki að jörðin er hluti af stóru sólkerfi og þekki mun á sól og reikistjörnum 

 Þekki uppbyggingu jarðarinnar 

 Þekki hvernig hreyfing jarðar orsakar dag, nótt og árstíðir 

 

 

MATSKVARÐI - ÞEKKING 

Námsþættir: 
Þarfnast frekari 

þjálfunar 
Er á réttri leið 

Settum 
markmiðum nám 

Sólkerfið 
Skilur að jörðin sé 
hluti af sólkerfinu. 

Skilur stöðu jarðar í 
sólkerfinu og átti sig 
á því að jörðin hafi 

eina sól og eitt 
tungl. 

Skilur að jörðin er hluti 
af stóru sólkerfi og 

áttar sig á gangi jarðar 
og annarra reikistjarna 

í kringum sólu. 

Uppbygging jarðar 
Þekkir yfirborð 

jarðar. 

Skilur að jörðin sé 
byggð upp af 

nokkrum lögum. 

Þekkir lög jarðar og 
einkenni þeirra, 

hitastig og þrýsting. 

Hreyfing jarðar 
Þekkir að jörðin sé á 
sporbaug í kringum 

sólu. 

Þekkir samspil sólar 
og hreyfingar jarðar 
(í kringum sjálfa sig 

og sól) og skilji 
þannig orsakir dags 

og nætur. 

Viti hvernig hreyfing og 
möndulhalli jarðar 

orsaki árstíðir, dag og 
nótt. 
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MARKMIÐ – VINNULAG: 

Lykilhæfni: 

 Tjáning og miðlun  

 Skapandi og gagnrýnin hugsun 

 Sjálfstæði og samvinna 

 Nýting miðla og upplýsinga 

 Ábyrgð og mat á eigin námi 

 

MATSKVARÐI - VINNULAG 

Námsþættir 
Þarfnast frekari 

þjálfunar 
Er á réttri leið 

Settum 
markmiðum náð 

Tjáning og miðlun 
Tekur lítinn þátt í 

umræðum og 
kynningu á verkefni 

Tekur oftast virkan 
þátt í umræðum og 
kynningu á verkefni 

Tekur virkan þátt í 
umræðum og 

kynningu á verkefni 

Skapandi og 
gagnrýnin hugsun 

Er áhugalaus um 
verkefnið 

Er áhugasamur og 
útfærir verkefni sín 

nokkuð vel 

Er mjög áhugasamur 
og útfærir verkefni 

sín vel 

Sjálfstæði og 
samvinna 

Er ósjálfstæður í 
vinnubrögðum og 

vinnur ekki nógu vel 
með öðrum 

Sýnir oft sjálfstæði í 
vinnubrögðum og 

vinnur vel með 
öðrum 

Sýnir sjálfstæði í 
vinnubrögðum og 

vinnur mjög vel með 
öðrum 

Nýting miðla og 
upplýsinga 

Er sjaldan duglegur 
að afla sér heimilda 

Er duglegur að afla 
sér heimilda 

Er mjög duglegur að 
afla sér heimilda 

Ábyrgð og mat á 
eigin námi 

Sýnir óvönduð 
vinnubrögð og ber 
litla ábyrgð á eigin 

vinnu 

Vandar vinnubrögð 
og ber oftast ábyrgð 

á eigin vinnu 

Vandar mjög 
vinnubrögð og ber 

ábyrgð á eigin vinnu 

 

Leiðsagnarmat: 

 
Útbúa form þar sem nemendur meta sjálfan sig á meðan á verkefninu stendur.  

 

  



Fylgiskjal 3 

MATSKVARÐI (heiti verkefnis) 

SKRÁNINGARBLAÐ KENNARA 

 Neman
di: 

Jón Gunna     
  

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

M
arkm

ið
 

Markmið 
1 

                        

Markmið 
2 

                        

Markmið 
3 

                        

 

V
in

n
u

lag 

Tjáning 
og 
miðlun 

                        

Skapandi 
og 
gagnrýni
n hugsun 

                        

Sjálfstæð
i og 
samvinn
a 

                        

Nýting 
miðla og 
upplýsin
ga 

                        

Ábyrgð 
og mat á 
eigin 
námi 

                        

 

1. Þarfnast frekari þjálfunar 

2. Er á réttri leið 

3. Settum markmiðum náð 

 

  



Fylgiskjal 4 

Samfélagsfræði   

Frumdrög að námsáætlun og námsmatsverkefnum . Lykilhæfniþættirnir sem metnir verða eru  fimm: 

tjáning og miðlun, skapandi og gagnrýnin hugsun, sjálfstæði og samvinna, nýting miðla og 

upplýsinga, ábyrgð og mat á eigin námi. 

Kennsla, nám og námsmat mynda eina heild. Samfélagsgreinar samþættast vinnu í íslensku, listum og 

íþróttum og því meta allir kennarar nám nemenda . 

Námsmatið er hluti af náms- og kennsluferlinu og skipulagt sem mest í samræmi við námskrá, 

hæfniviðmið og viðfangsefni. Mikilvægt er að námsmatið sé fjölbreytt og gefi heildstæða mynd af 

hæfni nemandans. Það þarf að vera sanngjarnt og gefa nemandanum tækifæri til að sýna þekkingu, 

leikni og hæfileika. Um námsmat í samfélagsgreinum gildir flest það sem segir í almennum hluta 

námskrár. Sem dæmi um námsmat má nefna leiðsagnarmat, jafningjamat og sjálfsmat. 

Forstig 3-5 
ára 

  6 ára 7 – 8  ára 7 - 8 ára  9 - 10 ára 9 – 10 ára 11 - 12 
ára 

11 - 12 ára 

Viðfangs 

efni 

Viðfangs 

efni 

Viðfangs 

efni 

Viðfangs 

efni 

Viðfangs 

efni 

Viðfangs 

efni 

Viðfangs 

efni 

Viðfangs 

efni 

Ég og 
líkami 
minn 
Ég og 
fjölskylda
n mín 
Verkefna
val 
Sögur , 
leikir og 
söngvar. 

 

 

Umhverf
i 
náttúrul
egt/ 
Mannger
t 
Ólík 
húsager
ð/ 
mannvir
ki 
Reglur 
og 
umgeng
ni úti og 
inni 

 

Komdu og 
skoðaðu 
land og 
þjóð 
Örkin hans 
Nóa/Örkin 
hans 
Nonna  
Jólaguðspj
allið 
Komdu og 
skoðaðu 
bílinn 
Blómin á 
þakinu 
Komdu og 
skoðaðu 
hvað dýrin 
gera  
 

Komdu og 
skoðaðu 
fjöllin 
Komdu og 
skoðaðu 
hafið 
Fuglar 
Skordýr 
Trúarbragð
a-fræði 
 
 

Hringrásir í 

náttúrunni 

 

Himingeimu

rinn 

 

Íslensk jól 

og 

þjóðhættir 

 

Flýgur 

fiskisagan 

Ísland 

 

Landnámið 

 

(Sögur úr 

biblíunni og 

öðrum 

trúarritum) 

Norðurlönd 

Snorri 

Sturluson 

Evrópa 

Sögueyjan 

Tjáning og 

miðlun 

Tjáning og 

miðlun 
Tjáning og 

miðlun 
Tjáning og 

miðlun 
   markmið Tjáning og 

miðlun 

Tjáning og 

miðlun 

Tjáning og 

miðlun 

Nemand

inn 

Þekkir 
líkamsheit
i 
Veit hver 
hann er 

Neman

dinn 

Þekkir 
nánasta 
umhverfi 
greinir 
ólík form 

Nemand

inn 

Þekkir 
forseta 
landsins og 
búsetu 
hans, 

Neman

di 

Kynnist 
ólíkum 
trúarbrögðu
m, siðum 
og venjum. 

Neman

di 

Þekki 
hringrásir 
og 
lífsferla í 
náttúrunn

Nemand

i 

Þekki  
fyrstu 
Byggð á 
Íslandi, 
landnámið 

Neman

di 

Þekki 
Norðurlö
ndin og 
hvað 
einkennir 

Nemand

i 

Þekki þau 
lönd sem 
tilheyra 
Evrópu og 
sérkenni 



og getur 
gert grein 
fyrir nafni 
sínu, hvar 
og með 
hverjum  
hann býr. 
Þekkir 
nöfn  
félaga í 
hópnum 
og heldur 
uppi 
samræðu
m við þá 
 

og þekkir 
mun á 
náttúrufo
rmum  
og 
mannger
ð-um 
formum í  
umhverfi
nu 
Þekkir 
skólann 
sinn og 
reglur 
hans 
Hann 
kynnir 
skólann 
fyrir 
öðrum 

íslenska 
fánann og 
tákn 
litanna, 
sögu 
skjaldamer
kisins og 
sögufræga 
staði.  
Kynnist 
helstu 
atriðum 
varðandi 
lýðveldi 
Íslands. 
 
Kynnist 
sögunni af 
syndaflóðin
u á 
skapandi 
hátt. 
 
Þekkir 
söguna um 
fæðingu 
Jesú. 
 
Kynnist 
einkabílnu
m sem 
farartæki, 
geri sér 
grein fyrir 
hvernig 
hann virkar. 
 
Kynnist lífi í 
sveit og 
borg.  
 
Þekki 
helstu 
húsdýrin og 
einkenni 
þeirra. 
 

i. Þekki 
plánetur í 
okkar 
sólkerfi. 
Þekki 
gamlar 
íslenskar 
jólahefðir.  
Kynnist 
sjávarþor
pum og 
atvinnu í 
þeim.Þek
ki fiska og 
veiðar við 
Ísland. 

og 
landnámsfó
lk og geri 
sér grein 
fyrir 
búskaparhá
ttum. Þekki 
Ísland, legu 
lands og 
einkenni. 
 
Kynnist 
sögu Móses 
og 
menningu 
Egypta 

hvert 
land. 
 
 
 
Þekki 
sögu 
Snorra og 
ritstörf 
hans og 
þýðingu 
þess í 
dag. 

þeirra. 
 
 
Þekki sögu 
Íslands og ? 

Skapandi 
og 
gagnrýnin 
hugsun 

Skapandi 
og 
 
gagnrýnin 
hugsun 

Skapandi 
og 
gagnrýnin 
hugsun 

Skapand og 
gagnrýnin 
hugsun 

Skapandi 
og 
gagnrýnin 
hugsun 

Skapandi 
og 
gagnrýnin 
hugsun 

Skapandi 
og 
gagnrýnin 
hugsun 

Skapandi 
og 
gagnrýnin 
hugsun 

Teiknar og 
mótar 
myndir í 
tengslum 
við 
verkefni og 

Tekur 
þátt í 
umræðu
m og 
segir álit 
sitt, 

Sækir sér 
upplýsingar 
í bækur og 
á vef, 
skoðar með 
öðrum og 

 Greinir 
mun milli 
staðreynd
a og 
skoðana. 

Gerir sér 
grein fyrir 
að hægt er 
að komast 
að fleiri en 
einni 

  



gerir grein 
fyrir þeim í 
mæltu máli 

hlustar á 
aðra og er 
virkur í 
leik 

veltir fyrir 
sér m.a.  
áreiðanleik
a 

niðurstöðu 
við úrlausn 
verkefna. 

Sjálfstæði 
og 
samvinna 

Sjálfstæði 
og 
samvinna 

Sjálfstæði 
og 
samvinna 

Sjálfstæði 
og 
samvinna 

Sjálfstæði 
og 
samvinna 

Sjálfstæði 
og 
samvinna 

Sjálfstæði 
og  

Sjálfstæði 
og  

Getur 
unnið einn 
n og í hóp 
að 
verkefnum 
, valið sér 
verkefni,lo
kið við það 
og gengið 
frá 

Vinnur 
hópverkef
ni eftir 
ólíkum 
leiðum og 
finnur 
lausnir til 
að ljúka 
eigin 
verkum 

Tekur þátt í 
þemavinnu 
með 
skólafélögu
m 
Velur sér 
verkefni og 
vinnur 
sjálfstætt 

 Tekur 
þátt í að 
túlka efni  
leikrænt/ 
flytja efni 
og segja 
frá. 

Vinnur eftir 
fyrirmælum 
og ber 
ábyrgð á 
eigin 
verkefnum. 
Unnið með 
öðrum að 
skipulagi og 
lagt sitt af 
mörkum. 

  

Nýting 
miðla og 
upplýsing
a 

Nýting 
miðla og 
upplýsin
ga 

Nýting 
miðla og 

upplýsinga 

Nýting 
miðla og 
upplýsinga 

Nýting 
miðla og 
upplýsin
ga 

Nýting 
miðla og 
upplýsinga 

Nýting 
miðla og 
upplýsin
ga 

 

 Nýting 
miðla og 
upplýsinga 

Notar iPad 
og tölvu til 
þjálfunar 
og 
úrvinnslu 

Notar 
teikniforrit 
í tölvu, 
skrifar 
einfaldan 
texta  og 
flytur 

Notar 
leitarvélar,s
ækir 
upplýsingar 
í ólíka 
miðla 
metur gæði 
og 
áreiðanleik
a 

Notar 
leitarvélar,s
ækir 
upplýsingar 
í ólíka 
miðla 
metur gæði 
og 
áreiðanleik
a 

Leitar að 
upplýsing
um í tölvu 
til að 
vinna í 
verkefnav
innu. 

Vinnur 
kynningaref
ni  og 
myndir til 
að flytja 
verkefni 
sitt. 

  

 
 
 
Ábyrgð 
og mat á 
eigin námi 

 
 
 
Ábyrgð 
og mat á 
eigin 
námi 

 
 
 
Ábyrgð og 
mat á 
eigin námi 

 
 
 
Ábyrgð og 
mat á 
eigin námi 

 
 
 
Ábyrgð 
og 
 mat á 
eigin 
námi 

 
 
 
Ábyrgð og 
mat á 
eigin námi 

 
O 
 
Ábyrgð 
mat á 
eigin 
námi 

 
 
 
Ábyrgð og 
mat á 
eigin námi 

Tekur þátt 
í leikjum og 
sýnir 
verkum  
sínum og 
félaga 
sinna 
virðingu 

Heldur 
utan um 
verkefni  
og metur 
þau með 
kennara, 
samneme
ndum 
og 

Leiðsagnar
mat og 
ábendingar 
frá öðrum. 

Leiðsagnar
mat og 
ábendingar 
frá öðrum. 

Geti sett 
sér 
markmið í 
námi. 

Getur nýtt 
sér 
námsáætlu
n sem sett 
er í 
samstarfi 
við aðra og 
metið 
vinnubrögð 

  



aðstande
ndum  

sín. 

  Námsefni 
 
Komdu og 
skoðaðu 
land og 
þjóð 
Komdu og 
skoðaðu 
bílinn 
Komdu og 
skoðaðu 
hvað dýrin 
gera 
Örkin hans 
Nóa/ örkin 
hans 
Nonna 
Jólaguðspja
llið  
Blómin á 
þakinu 
Landakort 
Námsvefir 
Ýmsar 
fræðibækur 
tengdar 
þema 
 

     

  Leiðir 
Samþættin
g 
námsgreina 

     

 

Samfélagsgreinar deila gildum sínum og markmiðum með ýmsum öðrum námsgreinum. Sérstaða 

þeirra felst í því hvernig þær ljá nemendum mikilvæg verkfæri til þess að þróa skilning sinn á sjálfum 

sér, öðru fólki og því umhverfi og samfélagi sem þeir hrærast í. Nemendur þjálfast í að greina margs 

konar gögn, túlka margvíslegar heimildir og meta frásagnir um fjölbreytileg lífsskilyrði fólks sem og 

þróun samfélags og menningar. Nemendur fræðast um réttindi sín og skyldur og ábyrgð og læra um 

stofnanir samfélagsins. Samfélagsgreinar örva bæði skapandi og gagnrýna hugsun og hvetja 

nemendur til þess að færa rök fyrir máli sínu og meta samkvæmni í skoðunum. Með því að nýta sér 

agaðar samræður og vönduð kennslugögn er nemendum gefinn kostur á að takast á við mikilvægar 

en umdeildar spurningar um möguleg lífskjör og farsæld einstaklinga og samfélaga í fortíð, nútíð og 

framtíð. 

  



Sérkennsla 
 

Þátttakandi: Aldís Þorbjarnardóttir 

Skilgreining/afmörkun: 

Meginmarkmið:  

 Að aðlaga námsmat að þeim nemendum sem að hluta til stunda náms sitt í námsveri. 

Útfærsla: 

Það er gagnlegt að kunna að lesa og það er gagnlegt að kunna að skrifa en það er nú einu sinni þannig 

að sumir ná alls ekki eða einungis að hluta til þessari  færni sem  svo mörgum þykir sjálfsögð.  Það eru 

ekki allir sem ná þessu og í stað þess að einblína á þessa eða álíka námsmiðaða færni ætla ég í þessu 

stutta verkefni sem vonandi ber gæfu til að þróast og stækka eins og meiningin er víst með 

þróunarverkefni að beina sjónum að öðrum þáttum eins og líðan, áhuga, samskiptum  og sjálfsmati 

nemenda.   

Þessir þættir eru ekki endilega tengdir bókar lærdómi heldur hinum tilfinningalega og félagslega 

þætti. Í stað þess að telja atkvæði því ekki að telja bros (fylgiskjal 9)? Við eftirfarandi mismunandi 

matskvarða/gátlista er ekki verið að einskorða sig við námslega færni eða kunnáttu á hinum bóklegu 

þáttum heldur hinum fyrrnefndu (fylgiskjöl 1-8). Hef ég komið víða við og fundið  margt gott og 

bitastætt og eru þetta einungis nokkur  mismunandi sýnishorn sem vonandi geta verið einhverjum til 

einhvers gagns. Nær endalaust má svo bæta  við og betrumbæta. En að lokum ber allaf að aðlaga 

svona tæki og tól hverjum og einum nemenda ef vel á að vera.  

 

Mat:  

Útilokað er að mínu mati að nota sömu  kvarða á alla einstaklinga og þá  sérstaklega á þá sem sem 

eru einstakari en aðrir, eins og einn góðvinur minn orðaði það svo skemmtilega. Sérkennslan öll og 

allt mat tengt henni verður ætíð  að taka mið af hverjum og einum nemenda hversu einstakur sem 

hann nú er. Ég hef unnið að þessu ein og mjög snemma í ferlinu var mörkuð sú braut að ég mynda 

einbeita mér að þeim nemendum sem ég sinni mest . Þó  flestum finnst ef til vill að form spurninga 

og annað sé í barnalegri kantinum þá má ekki gleyma því að aldur er alltaf afstæður  hvar svo sem í 

hópi einsstakra við finnum okkur. 

  



Hvernig leið mér í skólanum þessa vikuna 

 

                                             Alltaf/oftast   Stundum   Aldrei 

 

 

Ég var í góðu skapi þegar ég kom í skólann 

 

Ég brosti þegar ég heilsaði  

 

Margir brostu til mín þegar þeir heilsuðu mér 

 

Ég hef hjálpað einhverjum 

 

Ég hef sýnt öðrum kurteisi 

 

Mér hefur gengið vel í samstarfi við aðra 

 

Ég hef fengið aðstoð ef ég hef þurf hana 

 

Ég var í góðu skapi þegar ég var á leið frá skólanum 
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Hvernig líður mér í skólanum 
 

 

Mér líður vel í 

kennslustundum 

 

 

 

 

 

Mér líður vel í 

frímínútum 
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Hegðun,samskipti,líðan 
  

  

Atferli Aldrei Sjaldan Oftast Alltaf 

  

Stundvísi og undirbúningur         

1. Mætir á réttum tíma.         

2. Er með réttt námsefni  og 
annað   sem við á. 

        

3.Byrjar strax/fljótlega að vinna        

  

Samskipti í skólastofu         

1. Á upphaf af samskiptum við 
samnemendur 

        

2. Á upphaf af samskiptum við 
kennara 

        

3. Tjáir skoðanir sínar         

4. Virðir skoðanir annarra.         

5. Hlustar á aðra         
 

6.Sýnir frumkvæði         

7. Fer eftir fyrirmælum kennara         

8. Hlustar á kennara og starfsfólk.         

9. Er virk/ur meiri hluta tímans.         

  

Persónuleg einkenni         

1. Er jákvæð/ur og vingjarnleg         

2. Brosir/hlær         

3. Sýnir umhyggju fyrir öðrum.          

  

Í frím./matsal         

1. Sýnir frumkvæði að samskiprtum         

2. Er vir/urk í umræðum         
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Sjálfsmat 

 

Svona er ég. 

 

Gerðu hring utan um það sem þér finnst eiga 
best við þig 

 

 

1.  Ég mæti í námsver 

a. alltaf á réttum tíma. 

b. alltaf of seint. 

c. stundum of seint, stundum á réttum tíma. 

   

2. Krökkunum í bekknum mínum  

a. líkar við mig. 

b. líkar ekki við mig. 

c. skipta sér lítið af mér. 

d. sumir tala ekki við mig 

e. enginn yrðir á mig 
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3. Mér fannst ég vera  

a. mjög dugleg að lesa í dag. 

b. ekki nógu dugleg að lesa í dag 

c. gat ekki einbeitt mér við lesturinn. 

d. vildi ekki lesa í dag. 

  

4. Í þessum tíma var ég  

a. að læra mjög mikið. 

b. að læra frekar lítið. 

c. ekki að læra neitt. 

 

 

5.  Í þessum tíma var ég  

a. að vinna eins vel og ég get. 

b. ekki að vinna eins vel og ég get. 

 

 

 

 

 

 



           

Ég og stærðfræðin mín 
 

                         

                                                  Skemmtilegt         Leiðinlegt        Fer eftir líðan       

 Peningar 

 Klukkan 

 Að leggja saman 

 Að draga frá 

 Búðaræfing 

 Reikna með reiknivél 

 Mæla 

 orðadæmi 
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Sjálfsmat í einstökum tímum í 
heimastofu 

 

  Alltaf Oftast Stundum Aldrei 

Mér fannst þessi tími skemmtilegur         

Kennarinn er góður 
    

Kennarinn er skemmtilegur         

Ég skildi  eitthvað í námsefninu         

Ég lærði eitthvað í tímanum         

Mér fannst tíminn fljótur að líða         

Ég hlustaði  vel á kennarann         

Kennarinn hlustaði  vel á mig         

Hinir krakkarnir voru skemmtilegir         
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Að meta stafsetningu 

 

 Vantar mikið 

á 
Vantar 

nokkuð á 
Sæmilegt Góð tök Mjög góð 

tök 
Athugasemdir 

Hástafir/lágstafir             

Einfaldur/ 

tvöfalldur 

samhljóði 

            

Tvöfaldir/einfaldir 

samhljóðar 

  

            

O.s.frv.             
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Að meta málfræði 

 
  

 Virðist ekki 

skilja 
Skilur sumt Nokkur 

skilningur 
Góður 

skilningur 
 Athugasemdir 

…Kyn orða           

 

Eintala/fleirtala 

          

Nútíð/þátíð 

  

          

1.2. og 

3.persóna 

          

 

  

Fylgiskjal 8 



 

 

 

Teljum nú brosin 

og gleymum 

atkvæðunum! 

 

 

 

 

Það er svo gaman að 

vera saman, að vera 

saman er gaman 
  

Fylgiskjal 9 



Tónmennt og leiklist 
 

Þátttakendur: Ingunn Huld Sævarsdóttir og Svanur Bjarki Úlfarsson. 

Skilgreining/afmörkun: Matslistar í leiklistar- og tónlistarkennslu út frá lykilhæfni í Aðalnámskrá 

grunnskóla 2012. 

Meginmarkmið:  

 Að búa til sjálfsmatsblöð fyrir ólíka námshópa (yngsta stig og miðstig). 

 Leita leiða fyrir kennara til að meta frammistöðu nemenda t.d. með könnunum, listum og 

matsblöðum. 

Útfærsla: 

Við byrjuðum á því að fara yfir lykilhæfnina úr nýrri Aðalnámskrá grunnskóla, lið fyrir lið og lista upp í 

því samhengi hvaða þætti við teldum að væri mikilvægt að meta í tónmennt og leiklist. Annars vegar í 

tengslum við sjálfsmat og hins vegar þætti sem kennari metur sjálfur – frammistöðumat í tímum, við 

flutning verkefna og í tengslum við uppfærslu söngleikja.  

Í framhaldi af því útbjuggum við sjálfsmatsblöð fyrir nemendur og áttum fund með Ingvari, hann 

benti okkur á að gott væri að hafa eitt sjálfsmatsblað fyrir 1.-3. bekk (fylgiskjal 1), annað fyrir 4.-5. 

bekk (fylgiskjal 2) og þriðja fyrir 6.-7. Bekk (fylgiskjal 3). Við unnum að því og hittum hann svo aftur. 

Einnig útbjuggum við sjálfsmatsblöð í tengslum við uppfærslu söngleikja og voru þeir lagðir fyrir hjá 

4.-5. bekk og 6.-7. bekk í Vík (fylgiskjal 4). Ekki þótti ástæða til að breyta listunum en ákveðið var að 

leggja sjálfsmat fyrir nemendur í 2.-7. bekk tvisvar á önn og senda nemendur heim með 

sjálfsmatsblöðin ásamt umsögn frá kennara í annarlok.  1. bekkur fer eingöngu í gegnum þetta 

sjálfsmat á vorönn.  

Við ætluðum okkur einnig að vinna að sértækum matsblöðum fyrir kennara en þótti áhugavert að 

bíða og sjá hvaða niðurstöðum hópur list- og verkgreinakennara myndi komast að í því samhengi og 

útfæra þá matslista fyrir tónmennt og leiklist í samræmi við matslista í öðrum list – og verkgreinum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lykilhæfni í fimm liðum – þeir þættir sem við teljum mikilvægt að meta í tengslum við tónmennt: 

Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, skriflega og á annan hátt. 

Hæfni til að miðla þekkingu á leikni sinni og flytja mál sitt skýrt og áheyrilega og taka þátt í 

samræðum og rökræðum. 

Sjálfsmat: 

 Ég á auðvelt með að tjá hugsanir mínar og tek virkan þátt í umræðum. 

 Ég á auðvelt með að tjá tilfinningar, s.s. reiði og gleði í gegn um tónlist/leiklist. 

 Ég á auðvelt með að hlusta á aðra og virða skoðanir þeirra. 

Frammistöðumat: 

 Sömu þættir og að ofan, en að mati kennara. 

 Meta mismunandi verkefni unnin á blöðum. 

 Meta frammistöðu í tengslum við flutninga á verkefnum sem nemandi hefur unnið. 

 

Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu. Hæfni nemenda til að nota þekkingu og 

leikni, draga ályktanir, áræðni til að leita nýrra lausna og beita gagnrýninni hugsun og 

röksemdafærslu. 

Sjálfsmat: 

 Ég á auðvelt með að fá hugmyndir og framkvæma þær. 

 Ég hef skoðanir á því sem fram fer og get rökstutt mínar skoðanir. 

Frammistöðumat: 

 Sömu þættir og að ofan, en að mati kennara. 

 Meta mismunandi verkefni unnin á blöðum. 

 Meta frammistöðu í tengslum við flutninga á verkefnum sem nemandi hefur unnið. 

 

Hæfni nemenda til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn. 

Sjálfsmat: 

 Ég á auðvelt með að vinna einn. 

 Ég á auðvelt með að vinna með öðrum. 

 Ég á auðvelt með að taka leiðsögn. 

Frammistöðumat: 

 Sömu þættir og að ofan, en að mati kennara. 

 



Hæfni nemenda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og nýta upplýsingar 

á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt. 

Sjálfsmat: 

 Ég get leitað mér upplýsinga um efni tengd náminu á miðlum, s.s. alnetinu eða í blöðum. 

Frammistöðumat: 

 Kennari metur þetta eftir mismunandi verkefnum sem lögð eru fyrir nemendur. 

 

Hæfni nemenda til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja mat á eigin vinnubrögð og frammistöðu. 

Sjálfsmat: 

 Ég ber ábyrgð á eigin námi. 

Frammistöðumat. 

 Kennari metur eftir sjálfsmati sem nemendur gera a.m.k tvisvar á önn. 

Mat: 

Sjálfsmatslistar í tengslum við uppfærslu söngleikja nýttust mjög vel. Farið hafði verið skýrt með 

nemendum í hvaða þætti kennari myndi meta á meðan á vinnuferlinu stæði og teljum við gríðarlega 

mikilvægt að láta nemendur sjálfa skoða eigin vinnu á gagnrýninn hátt, að þeir hugleiði sjálfir hvað 

það er sem þeir gerðu vel og hvað þeir megi bæta. Þetta er að okkar mati liður í að kenna nemendum 

enn betur að bera ábyrgð á eigin námi. 
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Sjálfsmatslistar sem á að leggja fyrir tvisvar á önn í tónmennt: 

 

  



Fylgiskjal 2 

 

 

 

  



Sjálfsmat nemenda í 6.-7. bekk 

    Nafn: _____________________                                                             Bekkur: _______________________ 

Dagsetning: _____________ 
    

 

 

Alltaf 

 

 

Oftast  

 

 

Stundum  

 

 

Aldrei 

 

Ég á auðvelt með að tjá hugsanir mínar og 

tek virkan þátt í umræðum. 
        

Ég á auðvelt með að tjá tilfinningar, s.s. 

reiði og gleði í gegnum tónlist. 
        

Ég á auðvelt með að hlusta á aðra og virða 

skoðanir þeirra. 
        

Ég á auðvelt með að fá hugmyndir og 

framkvæma þær. 
        

Ég hef skoðanir á því sem fram fer og get 

rökstutt mínar skoðanir. 
        

Ég á auðvelt með að vinna ein(n).         

Ég á auðvelt með að vinna með öðrum.         

Ég á auðvelt með að taka leiðsögn.         

Ég ber ábyrgð á eigin námi.         

Ég tek þátt í að syngja.         

Ég hlusta vel á fyrirmæli.         

Ég er jákvæð/ur.         

Ég vinn vel í tímum.         

Ég vanda mig og geri eins vel og ég get.         

Ég er kurteis og trufla ekki aðra.         

Fylgiskjal 3 



Ég hjálpa öðrum.         

Ég fer vel með hljóðfærin.         

Ég hjálpa til við að ganga frá.         

 

  



Fylgiskjal 4 

Sjálfsmat í tengslum við uppsetningu söngleikja, lagðir fyrir strax eftir sýningu: 

 

 

  



Villt dýr 
 

Þátttakendur: Hlíf Magnúsdóttir og Rósa Harðardóttir. 

Skilgreining/afmörkun: Að hanna námsmat í þemaverkefni sem unnið er í upplýsingaveri í tengslum 

við verkefni í bekkjarstofu. 

Meginmarkmið:  

 Markvisst mat á virkni og áhuga nemenda í tímum 

 

Útfærsla: 

Sameiginlegir fundir í samræmi við áætlanir skólans og lestur á aðalnámskrá. Einnig voru önnur 

sambærileg verkefni skoðuð og matskvarðar. Fengum handleiðslu í tvö skipti hjá Ingvari. Við byrjuðu 

á að skilgreina þá þætti sem við viljum athuga og fylgjast með. Aðaláherslur í verkefnum voru sett 

niður á tíma og þeir þættir sem við ætluðum að skoða í hverri lotu. 

 

Kynning á verkefninu 

Meginmarkmið verkefnisins er að nemendur læri um líf villtra dýra í heiminum. Áhersla er lögð á að  

nemendur þekki  útlit, fæðu, heimkynni og lífshætti þeirra. Verkefnið tengist vinnu nemenda í 

bekkjarstofu þar sem unnið er með Örkina hans Nóa og tengist einnig námsgreinum eins og íslensku, 

náttúrufræði, myndlist, samfélagsfræði og tölvu – og upplýsingatækni.  Leitast er við að þjálfa 

nemendur í upplýsingaleit og kenna þeim að nota skólasafnið á fjölbreyttan hátt í verkefnum. Einnig 

markmið að nemendur læri á nokkur smáforrit í iPad. Nemendur munu byggja ofan á þá reynslu og 

þekkingu sem þau hafa þegar öðlast í upplýsingamennt.  

 

Verkefni um villt dýr: 

Kveikja í þessu verkefni gæti verið að horfa á myndband um villt dýr eins og t.d  á youtube um  Keniu 

Nairobi National Park sem sýnir náttúruna og dýralífið þar 

http://www.youtube.com/watch?v=E1XLAmw3_eE&feature=related. Á meðan börnin eru að horfa á 

myndbandið eiga þau að skrifa niður nöfn dýranna sem þau þekkja. Verkefnin geta nemendur unnið 

einstaklingslega eða 2 til 3 saman. 

Nemendur hlusta á ljóð og sögur um dýr   

Nemendur vinna verkefni á skólasafni sem þjálfa þau í að leita í efnisyfirliti og atriðaorðaskrá 

fræðibóka (sjá fylgiskjal 5) 

Nemendur velja sér eitt villt dýr sem lifir ekki á Íslandi og fræðist nánar um það. Á skólasafni skoða 

nemendur bækur um dýr og lífshætti þeirra. ( Gott er að hafa í huga að aðeins verði einn hópur með 

hvert dýr, þannig skapast meiri fjölbreytni í dýragarðinn!) 

http://www.youtube.com/watch?v=E1XLAmw3_eE&feature=related


Nemendur skrá hjá sér fróðleik um dýrið sem þeir hafa valið sér og nota til þess blað með 

lykilspurningum( sjá fylgiskjal 2). Það sem þarf að koma fram er lýsing á dýrinu, hvar þar býr, fæða og 

fleira.  

Nemendur teikna stórar myndir af dýrinu sínu á tvöfaldan pappír þannig að hægt er að fylla dýrið. 

Afurð: 

Hugarkort ( bæði hægt að teikna fríhendis eða í þar til gerðum forritum eins og Xmind) 

Fyllt dýr sem munu hanga á skólasafni 

Upplýsingar um dýrið sem hangir niður úr dýrinu þar sem allir geta fræðst um dýrið 

Litlir viðtalsþættir á margmiðlunarformi (stuttmynd) 

Haldin er foreldrakynning 

 

Fyrirkomulag: 

Nemendur koma á skólasafnið og fá grunnundirbúning fyrir verkefnið þar sem skólasafnskennari og 

kennari í upplýsingamennt segja þeim hvað á að gera og lýsa vinnuferlinu 

Nemendur  leita að upplýsingum á skólasafni í fræðibókum og á Neti og skrá hjá sér. 

Nemendur vinna handgerð hugarkort um dýrið sitt. 

Nemendur setja upplýsingar úr hugarkortinu í tölvuforritið X-mind. 

Nemendur skrá niður upplýsingar um dýrið sitt í Word  

Nemendur teikni dýrið sitt á maskínupappír, tvöfalt og fylla upp í það 

Hver hópur gerir lítinn viðtalsþátt í iPad og nota til þess iMovie 

 

Vinnuferli: 

Nemendur velja sér dýr til að rannsaka og kynna fyrir bekkjarfélögum (fylgiskjöl 2-3) 

Nemendur læra um fæðukeðju dýrsins 

Nemendur finna með aðstoð kennara hvað dýrið heitir á ensku 

Nemendur finna myndbönd á netinu af dýrinu sínu og horfa á það 

 

Námsmat: 

Sjáfsmat nemenda á þar til gert matsblað (sjá fylgiskjal 4)  og í viðtalsþætti 



Matsblað kennara (fylgiskjal 1) 

 

Bjargir: 

Burnie, David. 2008. Undur náttúrunnar.  Skaldborg, Reykjavík. 

Parker, Steve. 2006. Ríki dýranna. Skrudda, Reykjavík. 

Jørgensen, Bent. 2000. Fjölskyldulíf dýranna. Skaldborg, Reykjavík. 

Carwardine, Mark. 1988. Lifandi heimur dýranna. Setberg, Reykjavík. 

 

  

Sögur: 

Dahl, Roald. 1978. Ógnarlangur krókódíll. Mál og menning, Reykjavík. 

Krebs, Laurie. 2005. Við förum öll saman í safaríferð. Mál og menning , Reykjavík. 

 

Myndbönd: 

 Lífsbaráttan. 1999. Bergvík. [Reykjavík]. [Myndband].  

 

Vefir: 

http://kids.nationalgeographic.com/kids/animals/creaturefeature/ 

Ggoogle earth með dýrum 

http://www.myfreshplans.com/2011-05/using-google-earth-to-learn-about-animals/ 

http://www.gearthblog.com/blog/archives/2006/08/see_african_ani.html 

 

Mat: 

Við munum í framhaldinu vinna áfram að þróa námsmat í okkar vinnu í þeim verkefnum sem við 

vinnum í upplýsingaveri.  

 

  

http://kids.nationalgeographic.com/kids/animals/creaturefeature/
http://www.myfreshplans.com/2011-05/using-google-earth-to-learn-about-animals/
http://www.gearthblog.com/blog/archives/2006/08/see_african_ani.html


Fylgiskjal 1 

Gátlisti eftir kennslustundir 
 

Nemandi: 1.tími 
Áhugasemi 

2. tími 
Sjálfstæði 

3. tími 
Frumkvæði 

4.tími 
Sköpun 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



Fylgiskjal 2 

 

Lykilspurningar.  

Hvað heitir dýrið ykkar? Finnið enska heitið. 

Hvernig lítur dýrið ykkar út? (stærð, litur, 

útlit)  

Hvar lifir dýrið ykkar? (land eða heimsálfa, 

umhverfi)  

Hvað borðar dýrið?  

Segið frá afkvæmum dýrsins? (hve mörg, nafn) 

Hvaða óvini á dýrið?  

 

 

 Lykilspurningar.  

Hvað heitir dýrið ykkar? Finnið enska heitið. 

Hvernig lítur dýrið ykkar út? (stærð, litur, 

útlit)  

Hvar lifir dýrið ykkar? (land eða heimsálfa, 

umhverfi)  

Hvað borðar dýrið?  

Segið frá afkvæmum dýrsins? (hve mörg, nafn) 

Hvaða óvini á dýrið?  

  



Fylgiskjal 3 

Villta dýrið mitt 

Verkefni  

Í þessu verkefni eigið þið að skrifa um villta 

dýrið ykkar. Þið notið lykilspurningar til að hjálpa 

ykkur og skrifið í heilum setningum. Þið þurfið að 

skipta með ykkur verkum, ákveða hvað hver gerir 

í ykkar hópi.  

1. Lykilspurningar.  

Hvað heitir dýrið ykkar? Finnið enska heitið. 

Hvernig lítur dýrið ykkar út? (stærð, litur, útlit)  

Hvar lifir dýrið ykkar? (land eða heimsálfa, umhverfi)  

Hvað borðar dýrið?  

Segið frá afkvæmum dýrsins? (hve mörg, nafn) 

Hvaða óvini á dýrið?  

2. Hugarkort 

Þegar þið hafið skrifað textann ykkar inn í tölvuna gerum við 

hugarkort í Xmind 

3. Búið til fyllt dýr sem hengt verður í loftið á skólasafninu. Textinn 

prentaður út og plastaður og hendur niður úr dýrinu 

(4. Viðtalsþáttur í Ipad.) 

  



Fylgiskjal 4 

Villt dýr – matsblað nemenda 
 

 

Nafn:__________________________________________________________________ 

Villta dýrið mitt er:_______________________________________________________ 

 

 
 

   
 
Ég kann að finna upplýsingar um villt dýr í bókum 

   

 
Ég hef lært mikið um dýrið sem ég valdi mér 

   

 
Mér finnst gaman að vinna með dýr 

   

 
Ég hef lært mikið um villt dýr 

   

 
Ég var dugleg/ur að vinna á skólasafninu 

   

 
Mér finnst gaman að sjá dýrið mitt á skólasafninu 

   

 
Mér fannst gaman að skrifa í tölvu 

   

 
Mér fannst gaman að gera hugarkort 

   

 
Mér fannst gaman að búa til viðtalsþátt 

   

 
Mér fannst gaman að teikna dýrið mitt 

   

 
Ég lærði mikið um hin dýrin 

   

  



Fylgiskjal 5 

Leit í fræðibókum 

Finndu eftirtaldar bækur á safninu þínu. 
Flettu upp í atriðisorðaskránni og svaraðu þessum spurningum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Hvaða hestar eru röndóttir?____________________ 

2. Til hvers  nota kamelljón halann?_____________ 

_________________________________________ 

3. Hvað geta flóðhestar verið lengi í kafi?_______ 

 

 

1. Hvert er fræðiheiti úlfsins?______________________ 

2. Hvernig dýr er gibbon?_________________________ 

3. Hvað er naggrís kallaður öðru nafni?______________ 

 

1. Hvað eru rándýr?_____________________________ 

___________________________________________ 

2. Á hverju lifa fílar?____________________________ 

3. Hvað eru til margar tegundir af 

leðurblökum?_______________________________ 



Viskuvarða 
 

Þátttakendur: Andri Þór Kristjánsson, Hildur Rudolfsdóttir, Hrafn Valgarðsson, Kristín Halla 

Þórisdóttir, Líney Björg Sigurðardóttir, Sigurlína Gísladóttir, Solveig Guðmundsdóttir, Vala Gísladóttir 

og Þorkell Logi Steinsson. 

Skilgreining/afmörkun: Verkefni tengd raunveruleikanum þvert á námsgreinar í unglingadeild.  

Meginmarkmið:  

 Að búa til verkefni sem stuðla að fjölbreyttara námsmati í unglingadeild. 

 Að auka valmöguleika og sveigjanleika verkefna í unglingadeild. 

 Að leggja meiri áherslu á sköpun í verkefnaskilum í unglingadeild. 

 Að samætta námsgreinar í einstökum verkefnum í unglingadeild. 

 

Útfærsla: 

Kennarar unglingadeildar funduðu á haustönn og var niðurstaðan sú að allar bóklegar námsgreinar í 

10. bekk tækju þátt auk íþrótta. Tveir kennarar, íþrótta- og dönskukennarinn, voru þegar komnir í 

önnur námsmatsverkefni en voru þó jákvæð um að leggja fram og meta verkefni í Viskuvörðunni. 

Hver kennari fékk það verkefni að hanna og undirbúa tvö verkefni í sinni námsgrein sem nemendur 

myndu velja á milli. Ensku- og náttúrufræðikennarar völdu að vera með samþætt verkefni sem áttu 

að gilda í báðum greinum. Mismunandi var hvort verkefnin gætu verið hópverkefni en hægt að var að 

vinna þau öll sem einstaklingsverkefni. Ákveðið var að setja öll verkefnin á vef 

(www.viskuvarda.blogspot.com) svo nemendur og foreldrar gætu nálgast efnið heiman frá (sjá 

fylgiskjöl 1-15). 

Verkefnið var kynnt fyrir nemendum í byrjun febrúar en tímabil Viskuvörðunnar var 11. febrúar-19. 

apríl. Tvær námsgreinar, íslenska og íþróttir óskuðu eftir sérstökum skiladögum en annars gátu 

nemendur skilað verkefnum hvenær sem þeir vildu, svo framarlega sem það væri í síðasta lagi 

föstudaginn 19. apríl.  

Ákveðið var að hver námsgrein sem tæki þátt í verkefninu myndi gefa frá sér eina vinnulotu þar sem 

nemendur gátu ákveðið í hvaða verkefni þeir myndu vinna í. Skipulag yfir þessar vinnulotur var hengt 

upp í kennslustofum 10. bekkjar en einnig voru upplýsingar settar inn á heimavinnuáætlun á Mentor 

(sjá fylgiskjal 16). Mismunandi var hvort nemendur hefði aðgang að tölvum í þessum vinnulotum en 

þeir fengu þær upplýsingar að Viskuvarðan væri mestmegnis unnin heima.  

10. árgangurinn skiptist í tvo bekki og fljótlega komu fram mismunandi viðhorf til verkefnisins í 

þessum tveimur bekkjum. Nemendur virtust vissir um að kennarar væru að bæta á þá auknu álagi án 

þess að draga úr kröfum í öðrum verkefnum. Einnig fannst mörgum þetta ekki eiga við á síðustu önn 

grunnskóla. Dró þó úr þessu þegar skiladagur verkefnanna nálgaðist. 

http://www.viskuvarda.blogspot.com/


Öll verkefnin gáfu nemendum eitthvert val um skil og bárust kennurum meðal annars ljóð,myndbönd, 

bækur, plaköt, skýrslur, Power Point kynningar, Excel verkefni og teikningar. Mörgum verkefnum var 

skilað rafrænt.  

Mat: 

Til að meta Viskuvörðuna voru nemendur beðnir um að svara rafrænni könnun í gegnum Google 

Drive (sjá fylgiskjal 17). Sambærilegar spurningar var líka sendar á foreldra (fylgiskjal 18). Góð svörun 

fékkst frá nemendum en 46 af 49 nemendum 10. bekkjar svöruðu. Foreldrar voru heldur lélegri að 

skila inn svörum en einungis 23 af 77 foreldrum á póstlista sendu inn svörin sín.  

Niðurstöður úr könnun hjá nemendum leiddi í ljós að betra væri að hafa svona verkefni á haustönn í 

10. bekk. Flestir voru þó á því að svona námsmat ætti vel við í unglingadeild. Einnig mættu kennarar 

skoða betur fyrirmælin með verkefnunum þar sem margir voru að lenda í einhverjum vandræðum 

með að skilja hvað verkefnin fælu í sér. Af orðræðu nemenda á tímabilinu töldu sumir að verkefnin 

væru hugsanlega of opin.  

Áberandi var hvað foreldrar voru ánægðir með verkefnið og meirihluti þeirra hafði orðið var við vinnu 

barna sinna á tímabilinu. Fólst það í umræðum eða aðstoð heima fyrir. Meirihluti þeirra foreldra sem 

svöruðu voru líka sammála um að svona mat ætti heima í unglingadeild.  

Kennarar sem tóku þátt í verkefninu voru sammála um að Viskuvarðan hefði ýtt undir meiri 

fjölbreytileika í námsmati unglingadeildar. Áberandi var hvað margir nemendur lögðu mikla vinnu í 

verkefnin sín. Stjórnendur voru einnig mjög ánægðir með að hafa varaáætlun fyrir nemendum ef 

kennari væri veikur. Hægt var þá að vinna í Viskuvörðunni í stað þess að vera í gati. Helstu 

vandkvæðin voru tengd skilum á verkefnum en margir nemendur virðast ekki hafa nýtt sér þann 

rúma tíma sem gafst og þurftu því að vinna mikið á lokasprettinum. Hugsanlega væri hægt að bæta 

úr þessu með því að ákveða nokkra skiladaga sem dreifðust á námsgreinar.  

Kennarar voru einnig sammála um að halda ætti áfram með þróunarverkefnið í unglingadeild og 

skoða möguleikana á því að hefja það fyrr, t.d. með nokkrum verkefnum í völdum námsgreinum í 8. 

bekk, fleiri í 9. bekk og svo sambærilegt verkefni í 10. bekk. Hafa þarf í huga notkun á tölvum þar sem 

þrír árgangar geta skiljanlega ekki verið í verkefninu á sama tíma. Mikilvægt er að setja verkefnið inn 

á kennsluáætlanir strax að hausti svo nemendur venjist því að skipuleggja sig en einnig er hægt að 

skoða betri dreifingu á skilum svo óskipulagðir nemendur lendi ekki í vandræðum þegar álagið eykst.  
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Atvinnuauglýsingar í blöðum eða á Netinu 

Lífsleikniverkefni 

 

Ef þú þyrftir að sækja um starf núna hvert af þeim störfum sem auglýst eru yrðu fyrir 

valinu? 

 

 

Verkefnið 

1. Klipptu eða prentaðu út auglýsinguna sem þú valdir. 

2. Skráðu hvers vegna þetta starf varð fyrir valinu og hvaða eiginleika þú hefur til 

að bera sem gera þig hæfa(n) til þess að sinna þessu starfi.  

3. Veltu einnig fyrir þér hvort og þá í hverju þú þyrftir að bæta þig til að eiga 

möguleika á að fá starfið.  

 

Markmið 

Að nemandi: 

 leiti að auglýstu starfi í blöðum eða á Netinu 

 meti hvort starfið höfði til hans og hvaða einginleiga hann hafi til að sinna 

starfinu 

 meti hvað hann þarf að gera til að bæta sig til þess að eiga möguleika á þessu 

starfi 

 

Námsmat og skil 

 Um er að ræða einstaklingsverkefni sem er hluti af lífsleiknieinkunn. 

 Við mat á verkefni er tekið mið af frágangi, málfari og vandvirkni. 

 Val um hvort það er unnið í tölvu eða handskrifað. 

 Útlit og uppsetning er frjáls. 

 Verkefni er skilað til Líneyjar náms- og starfsráðgjafa.      



Fylgiskjal 5                                         

Lífsleikniverkefni 

 

 

Verkefnið 

Þú átt að gera þína ferilskrá og nota form frá 

Europass. Þú ferð inn á www.europass.is  

 

Efst á síðunni (europass.is) sérðu Ferliskrá og Evrópskur færnipassi þú ýtir á 

það. Þegar þangað er komið er hægt að sjá hægra megin dæmi um ferilskrá á 

íslensku. Gagnlegt er að skoða hana og jafnvel prenta hana út til þess að hafa til 

hliðsjónar.  

Þegar verkefnið er unnið þarftu að fara neðar á síðunni og athuga hægra megin 

undir Tenglar – þar er Hraðleið á gerð ferilskrár á íslensku og þú ferð inn á það 

(það getur tekið smá tíma að hlaða síðunni niður). Það segir sig sjálft hvað á að 

gera, þ.e. það koma upplýsingagluggar sem segja þér hvað þú átt að gera. Þú 

þarft að vista til þess að halda.  

Þú getur hætt og haldið áfram síðar en þá þarftu að ýta á Vista sem er vinstra 

megin á síðunni og búa til möppu í tölvunni þinni fyrir ferilskrána. Þegar þú 

ætlar að halda áfram sérðu efst á síðunni sem þú varst að vinna inni í (inni á 

europass.is) Hlaða inn eldri ferilskrá/EFP og þá getur þú náð í skrána þína.  

 

Markmið 

Að nemandi: 

 geti útbúið ferilskrá sem oft þarf að fylgja með starfsumsóknum og 

skólavist 

 viti hvert hann getur leitað til þess að afla sér upplýsinga um gerð 

ferilskrár 

 

Námsmat og skil 

 Um er að ræða einstaklingsverkefni sem er hluti að lífsleiknieinkunn. 

 Staðlað form þannig að ekkert val er um útlit og uppsetningu. 

 Skilað útprentuðu til Líneyjar náms- og starfsráðgjafa. 

http://www.europass.is/
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Náttúrufræði / enska                                   verkefni 1 

                                                                Umhverfismál /   dýravernd:    

  ljóð/texti   á ensku             

    

 

Nokkrar góðar síður…….. 

bbc.com  

PETA.org 

National Geographic                     

 fur and fashion 

 

 

 

 

 

 

 

 

eco fashion   

animal cruelty                         
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Verkefni 2 

 

                   dæmi um verkefni     

        t.d.  fimm lífverur + texti                  

 

Náttúrumyndir með enskum texta. 

Myndir sem þið takið sjálf eða finnið á netinu. t.d smásjármyndir eða 

úr rafeindasmásjá. (electronic microscope) 

Segið frá lífverunum á ensku og notið fræðileg orð. Finnið líka 

latnesku heitin. 

Þ.e. ættkvísl og tegund.    

Setjist inn á facebook síðu( lokaðan hóp)     sjá síðar                                   

Fylgiskjal 15 

http://www.google.co.uk/imgres?q=microscopic+organisms&start=279&um=1&hl=en&tbo=d&biw=1024&bih=658&tbm=isch&tbnid=Av41ybpnta85_M:&imgrefurl=http://www.treehugger.com/natural-sciences/to-get-home-baby-corals-dance-to-reef-music.html&docid=Ea3t-BGWflGSkM&imgurl=http://media.treehugger.com/assets/images/2011/10/pink-christmas-tree-worm-star-coral.jpg&w=468&h=328&ei=HHkSUc-fDcap0AW_qoCAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=141&vpy=84&dur=2153&hovh=188&hovw=268&tx=137&ty=115&sig=100483409477668913435&page=13&tbnh=151&tbnw=209&ndsp=28&ved=1t:429,r:97,s:200,i:295
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Niðurstöður 
 

Við lok þróunarvinnu um námsmat er margt sem hægt er að tína til sem niðurstöður verkefnisins. Í 

upphafi lagði fólk höfuðið í bleyti til að finna áhugaverð verkefni, sem á sama tíma nýttust sem best í 

daglegu starfi. Þetta frelsi gerði ólíkum hópum (úr mismunandi teymum) kleift að starfa saman á 

vettvangi námsmats og skólaþróunar. Sú vinna féll vel að markmiði skólans um samræmingu 

námsmats milli tveggja starfsstöðva Kelduskóla.  

Eins og gengur og gerist taka þróunarverkefni breytingum í ferlinu. Sumir hópar héldu sínu striki, 

aðlöguðu eða breyttu hreinlega um stefnu eftir að hafa skoðað heimildir og prófað á eigin skinni 

ýmsar aðferðir. Það er hluti af því að taka þátt í þróunarstarfi enda eiga slík verkefni að vera lifandi og 

aðlaga sig að aðstæðum hvers og eins.  

Við lok verkefnisins voru haldnar málstofur þar sem hóparnir kynntu sína vinnu og niðurstöður undir 

stjórn Ingvars Sigurgeirsson, prófessors við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Málstofurnar voru 

haldnar mánudaginn 10. júní í Kelduskóla-Korpu og komu þar að kennarar, þroskaþjálfar og 

stuðningsfulltrúar Kelduskóla. Hóparnir skiluðu einnig vinnugögnum sínum til skólastjórnenda ásamt 

lokaskýrslu.  

Við mat á þróunarverkefninu var það sameiginleg niðurstaða hópsins að vinna um veturinn hefði 

verið fróðleg og sérstaklega hefði verið skemmtilegt að sjá fjölbreytnina á málstofunum. Hóparnir 

höfðu augljóslega komið mismunandi að þessu hugtaki „námsmat“, sem speglar einmitt þá miklu 

fjölbreytni sem finna má í námsmatshugleiðingum nýrrar aðalnámskrár. Heyra mátti hátt og skýrt í 

matinu að nauðsynlegt sé að halda áfram með þetta verkefni á næsta skóla ári þar sem margir hópar 

töldu sig einungis rétt hafa krafsað í yfirborðið, þegar kom að þeirri vinnu sem þeir vildu leggja til 

námsmats í Kelduskóla.  

Starfsfólk Kelduskóla er því strax farið að huga að áframhaldandi vinnu næsta skóla ár við námsmat 

og er ánægjulegt að sjá að þau markmið sem lögð voru fram í byrjun vetrar hafi náðst. Faglegt starf 

innan skólans hefur eflst í tengslum við námsmat og sú umræða sem átti sér stað milli starfsfólks mun 

halda áfram á komandi árum.  

 

 

Reykjavík 19. júní 2013 

 

 


