
Námsmat HS 

 
 

Námsmat Útskýring  

 

Nemandinn hefur náð frammúrskarandi tökum á þeirri hæfni sem 
ætlast er til að hann búi yfir í lok annar. 
 

 

 

Nemandinn hefur náð tökum á þeirri hæfni sem ætlast er til að 
hann búi yfir í lok annar.  

 
 

 

 

 

Nemandinn hefur náð tökum á hluta af þeirri hæfni sem ætlast er 
til að hann búi yfir í lok annar. Vantar herslumuninn upp á að 
hæfni sé náð. 

 

 

Nemandinn hefur náð tökum á hluta af þeirri hæfni sem ætlast er 
til að hann búi yfir í lok annar en þarfnast þjálfunar á ákveðnum 
sviðum. 

 
 

 

Nemandinn hefur ekki náð tökum á þeirri hæfni sem ætlast er til 
að hann búi yfir í lok annar og þarf því frekari  
leiðsögn og þjálfun í ákveðnum færniþáttum með  
með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar.  

 

 



Námsmat BS 

 
 

Leiðsagnarmat Útskýring Lokamat Útskýring 

 
 
 

 

Mjög góð/góð hæfni og 
frammistaða í námi með 
hliðsjón af hæfniviðmiðum 
námsgreinar. 

 

A: Nemandinn hefur náð frammúrskarandi tökum á þeirri 
hæfni sem ætlast er til að hann búi yfir í lok annar. 
B+: Nemandinn hefur náð mjög góðum tökum á þeirri hæfni 
sem ætlast er til að hann búi yfir í lok annar, auk þess sem 
hann hefur sýnt fram á frammúrskarandi hæfni á einhverjum 
sviðum. 
B: Nemandinn hefur náð tökum á þeirri hæfni sem ætlast er til 
að hann búi yfir í lok annar  

 
 

 

Góð/nokkuð góð hæfni og 
frammistaða í námi með 
hliðsjón af hæfniviðmiðum 
námsgreinar.  
Vantar herslumuninn á að hæfni 
sé náð. Nemandi gæti þarfnast 
þjálfunar á ákveðnum sviðum 

 

 

C+: Nemandinn hefur náð tökum á hluta af þeirri hæfni sem 
ætlast er til að hann búi yfir í lok annar. Vantar herslumuninn 
upp á að hæfni sé náð. 
C: Nemandinn hefur náð tökum á hluta af þeirri hæfni sem 
ætlast er til að hann búi yfir í lok annar en þarfnast þjálfunar á 
ákveðnum sviðum. 

 
 

 

Sæmileg hæfni og frammistaða 
í námi með hliðsjón af 
hæfniviðmiðum námsgreinar. 
Nemandi þarfnast frekari 
leiðsagnar eða stuðnings í 
ákveðnum færniþáttum. 

 
 

 

 
D: Nemandinn hefur ekki náð tökum á þeirri hæfni sem ætlast 
er til að hann búi yfir í lok annar. 

 
 

 


