
 
 

 
 

Gátlisti við mat á námi og kennslu í Barnaskólum Hjallastefnunnar 

Kjarni/hópur 

  

Fjöldi barna: 

  

Dagsetning: 

  

Kennari: 

  
Námsgrein 

  

Tími: 

  

Tími á vettvangi: 

  

Matsaðili: 

  
Þættir til að skoða  Athugasemdir    

Skipulag og undirbúningur:  

• Viðeigandi námsgögn eru til staðar í 

upphafi tímans 

• Opinn efniviður í forgrunni og leiðir að 

markmiðum án bókastýringar 

• Kjarninn/námsumhverfi er vel skipulagt 

• Lota í kynjanámskrá er sýnileg inni á 

kjarnanum       

Kennsluaðferðir: 

• Markmið hópatímans/kennslustundarinnar 

og viðmið um árangur eru sett fram og 

kynnt börnum 

• Kennslustundin er vel uppbyggð 

• (kveikja/tenging við fyrra nám, vinna 

barna, samantekt í lokin) 

• Tíminn er vel nýttur  

• Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru notaðar:  

o Lota í kynjanámskrá er samþættuð inní 

kennsluna 

o Útlistunarkennsla 

o Þulunám og þjálfunaræfingar 

o Verklegar æfingar 

o Umræðu og spurnaraðferðir 

o Innlifunaraðferðir og tjáning 

o Þrautalausnir 

o Leitaraðferðir 

o Hópvinnubrögð 

o Stjálfstæð, skapandi verkefni 

o ______________________ 

o ______________________ 

o Viðeigandi námsgögn eru til staðar og 

notuð eftir því sem við á, þar með 

tölvur/ipadar 

o Komið er til móts við mismunandi þarfir 

og getu nemenda og námsaðlögun 

o Kennari spyr skýrra markvissra 

spurninga sem leiða börnin áfram  

o Börnin fá uppbyggjandi endurgjöf sem 

leiðir til framfara. Nám og kennsla eru 

aðlöguð í ljósi endurgjafar  

  

 

   
Samskipti og samstarf:   



 
 

 
 

• Samskipti kennara og barna einkennast af 

virðingu  

• Kennari notar hjallískt orðaval 

• Börnin fá verðskuldað hrós 

• Kennari heldur kærleiksríkum aga á 

kjarnanum 

• Kennari sýnar miklar en raunhæfar 

væntingar til barna 

• Börn eru hvött til að spyrja og taka þátt og 

framlagi þeirra er vel tekið 

Þátttaka barna: 

• Börnin vinna vel  

• Börnin nota hjallískt orðaval 

• Börnin sýna náminu áhuga  

• Öll börn taka virkan þátt 

• Börn fá viðfangsefni við hæfi    

Námsmat: 

• Námsmat er fjölbreytt: 

o Leiðsagnarmat 

o Sjálfsmat barna 

o Jafningjamat 

o  

   

Lykilatriði rædd: 

 

 

 

 

 

 

   

Undirritað (kennari): 

 

Undirritað (matsaðili):   
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