
Nafn:                                                                             Dagst.:                                                                   Viðfangsefni: 

Matsþættir 
lokamat 

Ágætt Á góðri leið Þarf að þjálfa 

Virkni 

og 

upplifun 

 Tekur þátt í öllum verkefnum. 

 Vinnur allan tímann við verkefnin. 

 Er jákvæður og drífur aðra með. 

 Er virkur í samstarfi. 

 Sýnir áhuga, forvitni eða upplifun. 

 

 Tekur þátt í flestum verkefnum. 

 Vinnur mestan tímann við verkefnin. 

 Er oftast jákvæður og drífur stundum aðra 

með. 

 Er oftast virkur í samstarfi. 

 Sýnir stundum áhuga, forvitni eða upplifun.  

  Tekur lítinn þátt í verkefnum. 

 Nýtir tímann illa við verkefna vinnu. 

 Er sjaldan jákvæður og leiðir aldrei aðra 

með. 

 Er sjaldan virkur í samstarfi. 

 Sýnir sjaldan áhuga, forvitni eða upplifun. 

Nema 

og 

uppgötva 

 Hlustar á aðra, nem. og kennara. 

 Kemur með hugmyndir og spurningar . 

 Hugmyndir samræmast viðfangsefni. 

 Vill ræða hugmyndir annarra. 

 Hlustar oftast á aðra, nem. og kennara. 

 Kemur oftast með hugmyndir og 

spurningar.  

 Hugmyndir samræmast oftast viðfangsefni.  

 Tekur oftast þátt í að ræða hugmyndir 

annarra. 

 Hlustar ekki á aðra, nem. og kennara. 

 Kemur sjaldan með hugmyndir og 

spurningar. 

 Hugmyndir samræmast sjaldan 

viðfangsefni. 

 Tekur sjaldan þátt í að ræða hugmyndir 

annarra. 

Hæfni  Tengir við fyrri þekkingu/færni/kunnáttu. 

 Kemur með tillögur um hvernig best væri að 

vinna verkið. 

 Hjálpar til við að ljúka verkefninu. 

 Hjálpar alltaf til við að vinna úr hugmyndum. 

 Verkefnið tengist viðfangsefni (mynd, líkan, 

skúlptúr, saga, ljóð, dæmi). 

 Klæðir sig ávallt við hæfi. 

 Tengir stundum við fyrri 

þekkingu/færni/kunnáttu.  

 Kemur oft með tillögur um hvernig best 

væri að vinna verkið. 

 Hjálpar oftast til við að ljúka verkefninu. 

 Hjálpar oftast til við að vinna úr 

hugmyndum. 

 Verkefnið tengist oftast viðfangsefni.  

 Klæðir sig oftast við hæfi. 

 Tengir sjaldan við fyrri 

þekkingu/færni/kunnáttu.  

 Kemur sjaldan með tillögur um hvernig 

best væri að vinna verkið. 

 Hjálpar sjaldan til við að ljúka verkefninu. 

 Hjálpar sjaldan til við að vinna úr 

hugmyndum. 

 Verkefnið tengist sjaldan viðfangsefni. 

 Klæðir sig sjaldan við hæfi. 

Æfir sig 

og/eða 

tileinkar sér  

 Kemur alltaf með hugmyndir.  

 Nær í áhöld sem þarf til að vinna verkefnið. 

 

 Kemur oftast með hugmyndir.  

 Nær stundum í áhöld sem þarf til að vinna 

verkefnið. 

 Kemur sjaldan með hugmyndir.  

 Nær sjaldan í áhöld sem þarf til að vinna 

verkefnið. 

Framleiðir 

og/eða 

miðlar 

 Hjálpar til við að ljúka verkefninu. 

 Verkefnið er frumlegt. 

 Nemandinn er útsjónarsamur. 

 Deilir til annarra eða með öðrum. 

 Hjálpar stundum til við að ljúka verkefninu.  

 Verkefnið er oftast  frumlegt. 

 Nemandinn er oftast útsjónarsamur. 

 Deilir stundum til annarra eða með öðrum.  

 Hjálpar sjaldan til við að ljúka verkefninu. 

 Verkefnið er sjaldan frumlegt. 

 Nemandinn er sjaldan útsjónarsamur. 

 Deilir sjaldan til annarra eða með öðrum.  

 


