
 
 

Lykilhæfni nemenda   1.– 4. bekkur  

Nafn:  ________________________________________    Bekkur: _________  Dags.: ________ 

Ástundun 

Mætir á réttum tíma í skóla.     Ávallt      Oftast       Þarf að bæta 

Mætir á réttum tíma úr frímínútum.     Ávallt      Oftast       Þarf að bæta 

 

Vinnuvenjur – ábyrgð, tjáning og miðlun  

Fer eftir fyrirmælum.     Ávallt      Oftast       Þarf að bæta 

Tekur þátt í því sem fram fer.     Ávallt      Oftast       Þarf að bæta 

Nýtir tímann vel.     Ávallt      Oftast       Þarf að bæta 

Gefur góðan vinnufrið.     Ávallt      Oftast       Þarf að bæta 

Vandar vinnubrögð.     Ávallt      Oftast       Þarf að bæta 

Tekur þátt í samræðum og hlustar á aðra.      Ávallt      Oftast       Þarf að bæta 

Metur námið og lærir af mistökum.     Ávallt      Oftast       Þarf að bæta 

 

Félagsfærni  

Er kurteis og tillitssöm/samur.     Ávallt      Oftast       Þarf að bæta 

Sýnir jákvæð viðhorf til skólastarfsins.     Ávallt      Oftast       Þarf að bæta 

Hlustar á kennara og starfsfólk.       Ávallt      Oftast       Þarf að bæta 

Á góð samskipti við samnemendur.     Ávallt      Oftast       Þarf að bæta 

 

Sjálfstæði, samvinna og skapandi hugsun  

Tekur tillit til annarra.     Ávallt      Oftast       Þarf að bæta 

Virðir skoðanir annarra.      Ávallt      Oftast       Þarf að bæta 

Á auðvelt með að vinna með öðrum.     Ávallt      Oftast       Þarf að bæta 

Er sjálfstæð/ur í vinnu.     Ávallt      Oftast       Þarf að bæta 

 

____________________________________________________ 

Umsjónarkennari 

  



 
 

Lokamat - Lykilhæfni  
 1. bekkur  

Nafn: ______________________________ 

 

 

Tjáning og 
miðlun  

Sjálfstæði og 
samvinna  

Ábyrgð og mat á 
eigin námi  

Þú getur:    

Settu marki náð Settu marki náð Settu marki náð 

Tekið virkan þátt í 
samræðum og hlustað á 
aðra.  

Jafnan tekið tillit til 
annarra og unnið mjög 
vel með öðrum í hóp.   

Unnið mjög vel eftir 
fyrirmælum.  

Af öryggi metið námið og 
lært af mistökum.  

Lagt þig fram við námið af 
alúð og nýt tímann mjög 
vel.   

Komin áleiðis að 
markinu 

Komin áleiðis að 
markinu 

Komin áleiðis að markinu 

Að mestu leyti tekið þátt 
í samræðum og hlustað 
á aðra.  

Tekið tillit til annarra og 
unnið mjög vel með 
öðrum í hóp. 

Unnið vel eftir 
fyrirmælum. 

Metið námið og lært af 
mistökum.  

Að mestu leyti lagt þig 
fram við námið og nýt 
tímann vel. 

Komin nokkuð áleiðis Komin nokkuð áleiðis Komin nokkuð áleiðis 

Að vissu marki tekið 
þátt í samræðum og 
hlustað á aðra.  

 

Stundum tekið tillit til 
annarra og að vissu 
marki unnið með öðrum í 
hóp.  

Að nokkru leyti unnið 
eftir fyrirmælum.  

Að nokkru leyti metið 
námið og lært af mistökum.  

Stundum lagt þig fram við 
námið og nýt tímann 

Náði ekki markinu Náði ekki markinu Náði ekki markinu 

Að einhverju leyti tekið 
þátt í samræðum og 
hlustað á aðra.  

Með aðstoð tekið tillit til 
annarra og unnið með 
öðrum í hóp. 

Að einhverju leyti fylgt 
fyrirmælum.  

Að einhverju leyti metið 
námið  

Með aðstoð lagt sig fram 
við námið.  

 

 

  



 
 

Lokamat - Lykilhæfni  
 2. bekkur  

Nafn: ______________________________ 

 

 

Tjáning og 
miðlun  

Sjálfstæði og 
samvinna  

Ábyrgð og mat á 
eigin námi  

Þú getur:    

Settu marki náð Settu marki náð Settu marki náð 

Tekið virkan þátt í 
samræðum, hlustað á 
aðra og tjáð eigin 
hugsanir af öryggi. 

Jafnan tekið tillit til 
annarra og unnið af 
öryggi með öðrum í hóp. 

Unnið mjög vel eftir 
fyrirmælum og sjálfstætt. 

Af öryggi metið námið og 
lært af mistökum.  

Lagt þig fram við námið af 
alúð og nýt tímann mjög 
vel.   

 

Komin áleiðis að markinu Komin áleiðis að markinu Komin áleiðis að markinu 

Að mestu leyti tekið þátt 
í samræðum, hlustað á 
aðra og tjáð eigin 
hugsanir.  

Tekið tillit til annarra og 
unnið af nokkru öryggi 
með öðrum í hóp.  

Oftast unnið eftir 
fyrirmælum og að mestu 
leyti sjálfstætt. 

Metið námið og lært af 
mistökum.  

Að mestu leyti lagt þig 
fram við námið og nýt 
tímann vel.  

Komin nokkuð áleiðis Komin nokkuð áleiðis Komin nokkuð áleiðis 

Að vissu marki tekið 
þátt í samræðum, 
hlustað á aðra og að 
nokkru leyti tjáð eigin 
hugsanir. 

 

Að vissu marki tekið tillit 
til annarra og unnið með 
öðrum í hóp.  

Stundum unnið eftir 
fyrirmælum og  sýnt 
nokkurt sjálfstæði.  

Að nokkru leyti metið 
námið.   

Stundum lagt þig fram við 
námið og nýt tímann.  

 

Þarfnast þjálfunar Þarfnast þjálfunar Náði ekki markinu 

Að einhverju leyti tekið 
þátt í samræðum, 
hlustað á aðra og tjáð 
eigin hugsanir  

Stundum tekið tillit til 
annarra og unnið að með 
öðrum í hóp.  

Að einhverju leyti fylgt 
fyrirmælum.  

Að einhverju leyti metið 
námið.  

Með aðstoð lagt þig fram 
við námið..  

 

 

 



 
 

Lokamat - Lykilhæfni  
 3. bekkur  

Nafn: ______________________________ 

 

Tjáning og 
miðlun 

Skapandi og 
gagnrýnin 

hugsun  

Sjálfstæði og 
samvinna  

Nýting miðla 
og upplýsinga  

Ábyrgð og mat 
á eigin námi  

Þú getur:        

Settu marki náð Settu marki náð Settu marki náð Settu marki náð Settu marki náð 

Tekið virkan þátt í 
samræðum, hlustað 
meðan aðrir tala og af 
öryggi tjáð eigin 
hugsanir og skoðanir. 

 

Tekið virkan þátt í að 
skilgreina viðmið og 
jafnan virt skoðanir 
annarra.  

 

 

Jafnan tekið tillit til 
annarra og verið mjög 
virk/ur í hópastarfi.  

Unnið mjög vel eftir 
fyrirmælum og  
sjálfstætt. 

Af öryggi leitað að 
upplýsingum og nýt þér 
mjög vel mismunandi 
miðla. 

 

Af öryggi metið námið 
og lært af mistökum.  

Ávallt lagt þig fram við 
námið og nýt tímann 
mjög vel.  

 

Komin áleiðis að 
markinu 

Komin áleiðis að 
markinu 

Komin áleiðis að 
markinu 

Komin áleiðis að 
markinu 

Komin áleiðis að 
markinu 

Að mestu leyti tekið 
þátt í samræðum, 
hlustað á aðra og að 
nokkru öryggi tjáð 
eigin hugsanir og 
skoðanir. 

Tekið þátt í að 
skilgreina viðmið og 
virt skoðanir annarra.  

 

Tekið  tillit til annarra 
og verið virk/ur í 
hópastarfi.  

Unnið vel eftir 
fyrirmælum og að 
mestu leyti sjálfstætt. 

Að mestu leyti leitað 
að upplýsingum og nýt 
þér vel mismunandi 
miðla. 

 

Metið námið og lært af 
mistökum. 

Oftast lagt þig fram 
við námið og nýt 
tímann vel. 

 

Komin nokkuð áleiðis Komin nokkuð áleiðis Komin nokkuð áleiðis Komin nokkuð áleiðis Komin nokkuð áleiðis 

Að vissu marki tekið 
þátt í samræðum, 
hlustað á aðra og að 
nokkru leyti tjáð eigin 
hugsanir.  

Að nokkru leyti tekið 
þátt í að skilgreina 
viðmið og að vissu 
marki virt skoðanir 
annarra. 

 

Að nokkru leyti tekið 
tillit til annarra og 
verið nokkuð virk/ur í  
hópastarfi. 

Unnið eftir fyrirmælum 
og sýnt nokkurt 
sjálfstæði. 

Að vissu marki leitað 
að upplýsingum og að 
nokkru leyti nýt þér  
miðla.  

 

Að nokkru leyti metið 
námið og lært af 
mistökum.  

Stundum lagt þig 
fram við námið og nýt 
tímann nokkuð vel. 

 

Þarfnast þjálfunar Þarfnast þjálfunar Þarfnast þjálfunar Þarfnast þjálfunar Þarfnast þjálfunar 

Að einhverju leyti  
tekið þátt í samræðum  
og hlustað á aðra.  

Að einhverju leyti 
tekið þátt í að 
skilgreina viðmið.  

Að einhverju leyti 
tekið tillit til annarra og 
með stuðningi verið 
virk/ur í hópastarfi.    

Með aðstoð fylgt 
fyrirmælum.   

Að einhverju leyti 
leitað að upplýsingum 
og nýt þér miðla.  

Að einhverju leyti 
metið námið.  

Með aðstoð lagt þig 
fram við námið og nýt 
sér tímann sæmilega.  

 

  



 
 

Lokamat - Lykilhæfni  

 4. bekkur  

Nafn: ______________________________ 

Tjáning og 

miðlun  

Skapandi og 

gagnrýnin 

hugsun  

Sjálfstæði og 

samvinna  

Nýting miðla 

og 

upplýsinga  

Ábyrgð og 

mat á eigin 

námi  

Þú getur:        

Settu marki náð Settu marki náð Settu marki náð Settu marki náð Settu marki náð 

Tekið virkan þátt í 

samræðum og notað 

markvisst algengan 

orðaforða og hugtök.  

Hlustað meðan aðrir tala 

og af öryggi tjáð eigin 

hugsanir og skoðanir. 

Tekið af öryggi þátt í að 

skilgreina viðmið.  

Jafnan virt skoðanir 

annarra og verið mjög 

skapandi við lausn 

verkefna. 

 

Jafnan tekið tillit til 

annarra, verið mjög 

virk/ur í hópastarfi og 

lagt þitt af mörkum á 

uppbyggilegan hátt.  

Unnið mjög vel eftir 

fyrirmælum og sjálfstætt. 

Af öryggi leitað að 

upplýsingum, nýt þér 

mjög vel mismunandi 

miðla og sýnt góða 

ábyrgð í meðferð 

upplýsinga. 

 

Af öryggi metið námið 

og lært af mistökum. 

Ávallt lagt þig fram við 

námið og nýt tímann 

mjög vel.  

Komin áleiðis að 

markinu 

Komin áleiðis að 

markinu 

Komin áleiðis að 

markinu 

Komin áleiðis að 

markinu 

Komin áleiðis að 

markinu 

Að mestu leyti tekið þátt 

í samræðum og notað 

algengan orðaforða.  

Hlustað á aðra og að 

nokkru öryggi tjáð eigin 

hugsanir og skoðanir.  

Tekið þátt í að skilgreina 

viðmið.  

Virt skoðanir annarra og 

verið skapandi við lausn 

verkefna 

Tekið tillit til annarra, 

verið virk/ur í hópastarfi 

og lagt þitt af mörkum.  

Unnið vel eftir 

fyrirmælum og að mestu 

leyti sjálfstætt. 

Leitað að nokkru 

öryggi að 

upplýsingum, nýt þér 

vel mismunandi miðla 

og sýnt ábyrgð í 

meðferð upplýsinga.  

Af nokkru öryggi metið 

námið og lært af 

mistökum. 

Oftast lagt þig fram 

við námið og nýt 

tímann vel. 

Komin nokkuð áleiðis Komin nokkuð áleiðis Komin nokkuð áleiðis Komin nokkuð 

áleiðis 

Komin nokkuð 

áleiðis 

Að vissu marki tekið þátt 

í samræðum.  

Hlustað á aðra og að 

nokkru leyti tjáð eigin 

hugsanir og skoðanir. 

Tekið nokkru leyti þátt í 

að skilgreina viðmið.  

Að vissu marki virt 

skoðanir annarra og 

leitað lausna í 

verkefnum. 

 

Að nokkru leyti tekið 

tillit til annarra, verið 

nokkuð virk/ur í  

hópastarfi og lagt þitt að 

mörkum.   

Oftast unnið eftir 

fyrirmælum og  sýnt 

nokkurt sjálfstæði. 

Að vissu marki leitað 

að upplýsingum, að 

nokkru leyti nýt þér  

mismunandi miðla og 

sýnt ábyrgð í meðferð 

upplýsinga. 

 

Að nokkru leyti metið 

námið og lært af 

mistökum. 

Að vissu marki lagt 

þig fram við námið og 

nýt tímann.  

Þarfnast þjálfunar Þarfnast þjálfunar Þarfnast þjálfunar Þarfnast þjálfunar Þarfnast þjálfunar 

Tekið að einhverju leyti 

þátt í samræðum.  

Með stuðningi hlustað 

á aðra og tjáð eigin 

hugsanir.  

Tekið að einhverju 

leyti þátt í að útbúa 

viðmið,.  

Stundum virt skoðanir 

annarra og með 

aðstoð leitað lausna í 

verkefnum.  

Stundum tekið tillit til 

annarra og verið virk/ur 

i hópastarfi.   

Með stuðningi fylgt 

fyrirmælum.  

Að einhverju leyti 

leitað að 

upplýsingum og nýt 

þér miðla. 

Að einhverju leyti 

metið námið  

Stundum lagt þig 

fram við námið.  

 

 

Aðalnámskrá grunnskóla 



 
 

Lykilhæfni – 4. bekkur – viðmið 

Tjáning og 

miðlun  

Skapandi og 

gagnrýnin 

hugsun  

Sjálfstæði og 

samvinna  

Nýting miðla 

og upplýsinga  

Ábyrgð og mat 

á eigin námi  

Við lok 4. bekkjar 

geti nemandi: 

     

tjáð hugsanir og 

skoðanir sínar og sett 

þær fram á viðeigandi 

hátt 

hlustað eftir 

upplýsingum og rökum 

í  samræðum 

lagað tjáningu sína að 

viðmælendum og 

notað algengan 

orðaforða sem tengist  

umfjöllunarefni hverju 

sinni 

gert grein fyrir 

hugsunum sínum, 

skoðunum og 

þekkingu á þann hátt 

sem við á hverju sinni 

skipulagt efnistök og 

aðferðir við úrlausn 

verkefna 

tekið þátt í að skilgreina 

viðmið um árangur 

gert sér grein fyrir að 

iðulega er hægt að 

komast að fleiri en einni 

niðurstöðu við úrlausn 

verkefna og að læra má 

af mistökum og nýta það 

á skapandi hátt 

greint milli staðreynda 

og skoðana 

endurskoðað úrlausn 

viðfangsefna út frá 

mismunandi 

sjónarhornum á 

skapandi hátt 

unnið eftir fyrirmælum 

og borið ábyrgð á eigin 

verkefnum og 

vinnubrögðum þegar við 

á 

gert sér grein fyrir 

styrkleikum sínum 

 unnið með öðrum að 

skipulögðum verkefnum 

sem tengjast námi og 

félagsstarfi innan skóla 

gert sér grein fyrir eigin 

hlutverki í samstarfi, 

tekið jákvæðan þátt í leik 

og starfi í skólasamfélagi 

sínu 

tekið leiðsögn á 

jákvæðan hátt 

leitað sér upplýsinga í 

námi í ólíkum miðlum 

notað miðla nokkuð 

sjálfstætt við nýsköpun, 

hugmyndavinnu og 

kynningu efnis 

sýnt ábyrgð í meðferð 

upplýsinga og verið 

meðvitaður um gildi 

ábyrgrar netnotkunar 

gert sér grein fyrir 

styrkleikum sínum og  

hvar hann getur gert 

betur í námi 

sett sér með aðstoð 

markmið í námi 

tekið þátt í að 

skipuleggja eigið nám 

með hliðsjón af 

hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár 

 

 


