
Kópavogsbær

Menntasvið

Mat á spjöldum fyrir grunnskóla - 2015

Atriði í aðalnámskrá Lokaeinkunn kt. matsmanns

Mat á umhverfi (X):      1. iPad      2. Android     3. ChromeBook       4.  Win 8 Pro 0

Nr Flokkur Matsatrið Leiðir með spjöldum (matsaðferð) Hver framkv Einkunn Útskýring einkunnargjafar

1 Auðvelt í notkun
Hve auðvelt er að nota búnað fyrir 

byrjanda

1. Seljandi sýnir hvernig mynd er tekin og 

myndin er send áfram með tölvupósti á 

ingimar@kopavogur.is

2. Seljandi sýnir hvernig nýtt smáforrit er sótt 

(leit að draw) sett upp og byrja að nota

3. Seljandi sýnir hvernig texti er skrifaður í 

ritvinnsluforriti, notar síðan netvafra til að 

sækja ljósmynd, vista hana í tækinu og líma 

hana svo inn í ritvinnsluskjalið. Senda loks 

skjalið á ingimar@kopavogur.is .

4. Seljandi sýnir vistunarmöguleika skjala á 

tækinu sjálfu og hvar er hægt að skoða 

skjölsem eru á spjaldinu.

Óvanur kennari endirtekur 1-3 og reynir að 

leysa án aðstoðar seljanda.

Matshópur

2 Hugbúnaður Skilja skrift
Seljandi sýnir nokkur þrjú dæmi hvernig 

búnaðurinn færir skrift yfir í texta.
Matshópur

3 Hugbúnaður

Hugbúnaður sem getur lesið PDF skjöl og 

birt þau sem bækur, hægt að vista 

staðsetningu o.s.frv.

Seljandi sýnir góðan PDF lesara. Hann sýnir 

hvernig notandinn getur hætt lestri og PDF 

lesarinn opnast á sömu síðu og áður. Aðrir 

möguleikar PDF lesarans kynntir/ræddir.

Seljandi sýnir hvernig hægt er að skrifa inn í og 

yfirstrika texta í pdf skjali og hvernig hægt er að 

klippa eða afrita brot úr texta í skjalinu og nota 

í öðru forriti.

Matshópur
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4 Hugbúnaður Skilja tal

Seljandi kynnir hvort og hvernig búnaðurinn 

skilur talað mál. Seljandi talar við búnaðinn og 

hann setur það yfir í texta. Seljandi sýnir hvar 

hægt er að nota þennan möguleika.

Matshópur

5 Hugbúnaður Myndvinnslusköpun

Seljandi tekur video af hópnum og tekur viðtal 

við einn kennara. Seljandi sýnir möguleika 

hreyfimyndarforrits og setur forsíðu á 

myndband og nafn viðmælenda neðst. Í lokin 

kemur texti sem flýtur niður.

Seljandi sýnir hvernig myndbrot eru klippt 

saman í myndvinnsluforriti. Seljandi sýnir 

hvernig hljóðeffektum og tónlist er bætt inn í 

myndband.

Seljandi sýnir mögulegar tengingar við 

myndbandsþjónustur eins Youtube eða aðrar 

sambærilegar frá hreyfimyndaforriti.

Matshópur

7 Ending Höggþol Seljandi lýsir höggþolinu og jafnvel sýnir það. Matshópur

11 Samskipti

Hvernig varpa kennarar efni til nemenda. 

Getur kennara stjórnað hvað nemandi er 

að gera í tækinu.

Seljandi sýnir hvernig kennari getur varpað 

innlögn sinni yfir á öll spjöld í stofunni. Seljandi 

sýnir með hvaða hætti kennari getur stöðvað 

virkni spjalda nemenda með einföldum hætti 

meðan hann t.d. þarf að vera með innlögn.

Matshópur

12 Samskipti Hvernig deila nemendur skjali.

Seljandi sýnir hvernig hægt er að senda skjal á 

milli tveggja spjalda. Einnig hvernig kennari 

sendir eitt skjal á allan bekkinn. 

Matshópur

bls. 2
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13 Samskipti Hvernig varpa kennarar efni á skjá?

Seljandi sýnir hvernig kennari notar skjávarpan 

í stofunni til innlagnar eða kynningar. Seljandi 

ræðir hvernig kennari getur sýnt efni úr 

spjöldum nemandans.

Matshópur

14 Samskipti Samvinna á skýi

Seljandi sýnir hvernig tveir notendur og annar 

með spjald getur unnið saman á google ed eða 

sambærilegum skýjalausnum.

Matshópur

15 Jaðartæki Gæði skrif og teiknimöguleika
Matsmenn skrifa sama texta á öll tæki og bera 

saman niðurstöður.
Matshópur

16 Jaðartæki Gæði myndavélar

Matsmenn taka mynd, senda sér hana á 

ingimar@kopavogur.is og bera myndgæðin 

saman síðar.

Matshópur

17 Jaðartæki Gæði hljóðupptöku
Taka upp lesinn texta og bera saman 

hljómgæði
Matshópur

23 Bakland Fjöldi og gæði námskeiða

Seljendur kynna það námskeiðsframboð og 

þann stuðning sem hægt er að fá. Seljendur 

sýna námskeið á vefnum.

Matshópur

Dagsetning / undirskrift:

bls. 3


