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Verkefnabanki Heimspekitorgsins er samstarfsverkefni Félags heimspekikennara, The Philosophy Man og kennara hjá Hagnýtri 

heimspeki.   

HEIMSPEKI Á VÍSINDAVEFNUM 
Dæmi um matsblað fyrir verkefnið 

 

Aldur nemenda: 13-16 ára 
Viðfangsefni: heimspeki, Vísindavefurinn, læsi 
Færnimarkmið af þrepi 1: nemandi segir skoðun sína og rökstyður mál sitt.  
Viðhorfamarkmið af þrepi 1: nemandi einbeitir sér að viðfangsefninu, þorir að segja skoðun sína (og skrifa), 
sýnir vilja til að útskýra mál sitt. 
Auk þessar markmiða í samræðuþjálfun miðar verkefnið að því að þjálfa ýmsa þætti læsis: að nálgast 
texta, lesa hann og greina, að umorða og bregðast við rituðum skoðunum.  
Efni og áhöld: Ljósrit af verkefninu fyrir hvern nemanda, aðgangur að nettengdum tölvum 
Tími/umfang: 60-120 mínútur 
Höfundur verkefnis: Brynhildur Sigurðardóttir 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Hér að neðan dæmi um matsblað sem kennarar geta notað til að gefa nemendum endurgjöf á vinnu þeirra við 

verkefnið Heimspeki á Vísindavefnum. Blaðið þjónar þeim tilgangi að nemendur fái skýrar upplýsingar um hvað 

þeir unnu vel í verkefninu og hvað þeir þurfi að bæta. 

 

HEIMSPEKI Á VÍSINDAVEFNUM 

MAT Á VINNU NEMANDA 
Nafn: ____________________________________________________ Bekkur: ____________ 

 Mjög gott Í lagi Vantar upp á 

Rökstuðningur góður þar sem beðið er um slíkt?    

Staðreyndaspurningum rétt svarað?    

Útdráttur fullnægjandi í C. 3.?    

Fyrirmælum fylgt?    

Verkefnið vel merkt og frágangur í lagi?    

Annað? 

 

Lokaeinkunn  

 

___________________________________________________________________________________________ 

Kvittun kennara 

  

http://heimspekitorg.is/
http://www.thephilosophyman.com/
http://hagnytheimspeki.is/
http://hagnytheimspeki.is/
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://verkefnabanki.wordpress.com/namskra-i-samraedufaerni/um-namskrana/
https://verkefnabanki.wordpress.com/namskra-i-samraedufaerni/um-namskrana/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/08/04/heimspeki-a-visindavefnum/
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