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Formáli  

Námskránni er ætlað að gefa heildarmynd af því sem stefnt er að í kennslu greinarinnar og 
almennan tilgang námsins. Hér verða sett fram menntagildi, kennsluhættir, hæfniviðmið og 
námsmat auk viðauka aftast með hjálpargögnum. 

Upplýsingalæsi er kjarni upplýsinga- og tæknimenntar. Upplýsingalæsi má skilgreina sem 
getuna til að greina hvenær er þörf fyrir upplýsingar, að þekkja, staðsetja og meta ásamt að 
nota þær á virkan hátt til samræmis við reglur um siðferði í heimildavinnu. Í almenna hluta 
aðalnámskrár eru tilgreindir þætti í upplýsinga- og tæknimennt m.a. miðlamennt, skóla-
safnsfræði, tölvunotkun og upplýsinga- og samskiptatækni. Þar sem allir þessir efnisþættir 
falla undir upplýsingalæsi verður það hugtak notað hér eftir.  

Í eldri námskrá var litið á þetta sem tvo aðskilda þætti en hér verður fjallað um þá sem eina 
heild sem styður við aðrar námsgreinar. Þannig er lagður grunnur að þverfaglegu 
námsumhverfi sem skilar nemendum með hæfni á sviði þekkingaröflunar, sköpunar og 
miðlunar. Námsumhverfi þar sem fagþekking fær að njóta sín. Með aukinni samvinnu starfs-
manna skólasafns og tölvuvers hefur færst í vöxt að nota orðið upplýsingaver fyrir þeirra 
starfsvettvang og verður það því gert hér. 

Grunnskólanum ber skylda til samkvæmt lögum að veita nemendum jafnan aðgang til náms 
og stuðla að því að nemendur eigi jöfn tækifæri til menntunar bæði að efni og gæðum. Til að 
grunnskólanum verði þetta kleift þá þarf að tryggja að skólinn sé vel búinn gögnum og 
tækjum til að vinna að skyldum sínum. Mannauðurinn skiptir þó sköpum því tryggja þarf 
stefnumótun innan námssviðsins. Kennslunni sé stýrt af fagmennsku kennara og 
sérfræðinga s.s. bókasafns- og upplýsingafræðinga til að við skilum nemendum hæfari og 
tilbúnari til að takast á við framtíðina. 
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Inngangur 

Í nútíma samfélagi dynur á okkur upplýsingar á hverjum degi. Það er mikilvægt að við lærum að vega 
þær og meta og skilja eðli þeirra. Þekkja muninn á staðreynd og skoðun þegar kemur að 
heimildavinnu. Sá sem er upplýsingalæs kann að leita upplýsinga fljótt og vel, vega þær og meta, 
miðla og vinna í takti við lög og reglur svo sem um höfundarrétt. Upplýsingalæsi er kjarni upplýsinga- 
og tæknimenntar en einnig ferli sem hver einstaklingur vinnur að alla ævi. Það er því mikilvægt að 
nemendur í grunnskóla efli með sér upplýsingalæsi og stuðli þannig að bættri menntun og auknum 
lífsgæðum.  

Læsi er grundvöllur alls náms og því mikilvægt að nemendur öðlist góða lestrarþjálfun og læri að lesa 
sér til gagns og gleði. Kennarar og sérfræðingar í upplýsingaveri veita nemendum aðgang að bókum 
og tækjakosti sem og fagþekkingu sinni og stuðla þannig að hæfni nemenda á sviði upplýsingalæsis.  

Til að allir, óháð búsetu, líkamlegu atgervi, fötlun eða kyni eigi sömu möguleika til náms er mikilvægt 
að auka fjölbreytni í náms- og miðlunarleiðum. Kennsla í upplýsinga- og tæknimennt, eða efling 
upplýsingalæsis, er því ekki afmarkað fag heldur námssvið eða leið sem tengist öllu öðru námi. Með 
samþættingu námssviðsins við hinar ýmsu greinar má vinna að hæfni nemenda. Með fjölbreyttari 
verkefnum og leiðum til náms aukast líkur á að koma megi til móts við getu hvers og eins nemenda 
og boðið sé upp á nám við hæfi. Þannig má efla færni hvers og eins í upplýsingalæsi. 

Með eflingu upplýsingalæsis er stefnt að því að nemendur verði sjálfstæðir í vinnubrögðum, læri að 
læra, kunni að afla sér þekkingar, vega hana og meta og miðla á fjölbreyttan hátt. Þannig skapast ný 
þekking sem styður einstaklinginn í að vera virkur í samfélaginu og hvetur hann til símenntunar. 

Upplýsinga- og tæknimennt byggir þannig á tækninni sem verður til í samskiptum okkar við 
umhverfið, vegna aðstæðna sem við viljum breyta, hafa áhrif á eða nýta okkur. Umhverfi okkar í 
þessu sambandi er: 

 náttúran, nýting hennar og leiðir til sjálfbærni  

 samfélagið, viðskipti, verkaskipting skipulag og stjórnun 

 menning, samskipti, varðveisla og miðlun upplýsinga á ýmsum formi 

Grunnskólinn þarf að undirbúa nemendur fyrir þátttöku í alþjóðasamfélaginu með því að gefa 
nemendum heildstæða sýn og þjálfun á nútímatækni og tengsl við flest svið vísinda, lista og fræða.  
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1 Menntagildi og megintilgangur 

Í nútíma samfélagi er ekki aðeins mikilvægt að allir hafi aðgengi að upplýsingum heldur þurfa þeir að 
hafa kunnáttu til að vinna með þær í takti við gildandi lög og reglur. Þegar magn upplýsinga er mikið 
og nemendur eiga mjög greiða leið að þeim er ekki síður mikilvægt að þjálfa nemendur í að velja úr 
og þjálfa þá í gagnrýnni hugsun. Einnig er brýnt að nemendur öðlist hæfni í miðlun upplýsinga til að 
styðja þá til frekara náms og auka möguleika þeirra í framtíðarstarfi. 

Gildi eins og lýðræði og mannréttindi eiga að vera í heiðri höfð. Stuðla má að þeim með ýmsum 
hætti eins og leggja áherslu á þekkingu og leikni nemenda á sviði upplýsingalæsis. Þannig má styðja 
jafnrétti kynjanna og einnig jafnan rétt allra til náms óháð aðstæðum. Nemandi sem fengið hefur 
markvissa þjálfun og öðlast leikni á sviði upplýsingalæsis er líklegri til að verða hæfari nemandi í 
framhaldsnámi og virkari í framíðarstarfi á svíði símenntunar.  

Námsviðið leggur áherslu á að nemendur verði virkari í að skapa nýja þekkingu og hæfari í samvinnu 
á sviði menntunar á ýmsum sviðum. Nauðsynlegt er að nemendur taki virkan þátt í samfélaginu, 
temji sér gagnrýna hugsun og skilning á að símenntun er ævilangt ferli til aukinnar þekkingar og 
færni. Mikilvægt er að gefa þeim tækifæri til að spreyta sig á viðfangsefnum að eigin vali. Gæta skal 
þess að verkefnin séu fjölbreytt og höfði jafnt til beggja kynja. 
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2 Kennsluhættir 

Í skóla án aðgreiningar á að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum og ber að taka tillit 
til aldurs, þroska, getu nemenda og eðli viðfangsefna. Upplýsinga- og tæknimennt er þverfaglegt 
námssvið að því leyti að áhersla er lögð á að kynna nemendum sérstaka aðferð og tækni við öflun, 
úrvinnslu og miðlun upplýsinga í tengslum við annað nám. Nemendur þurfa að fá tækifæri til að 
kynnast fjölbreyttum leiðum til náms og byggja upp tæknifærni sína samfellt alla skólagönguna. Til 
að efla leikni í upplýsinga- og tæknimennt er nauðsynlegt að vinna að raunhæfum verkefnum sem 
samþættast sem flestum námsgreinum og hafa gildi fyrir nemandann. 

Kennsla í upplýsingaveri þarf að vera undir stjórn fagfólks til að samfella náist í námi nemenda og 
kennsla sé í samræmi við nýjungar í skólastarfi og tækni. Fagfólk upplýsingavers þarf að vinna náið 
með almennum kennurum til að samþætta nám og kennsluáætlanir nemenda við sem flestar 
námsgreinar. Fagfólk upplýsingavers hafi yfirumsjón með gerð kennsluáætlana og að þær uppfylli 
kröfur um gæði námssviðsins og einnig til gæta samræmis á milli árganga.  Námsmat í samþættum 
greinum hlýtur að vera á herðum allra sem að kennslunni koma en megin ábyrgð ber 
umsjónarkennari/ faggreinakennari hverju sinni. 

Með því að upplýsinga- og tæknimennt verði að sjálfstæðum þætti í námi hvers nemanda og 
samþættist jafnframt öðru námi hans, gefur það honum möguleika á að öðlast þekkingu og færni 
undir stjórn fagfólks. 

Leggja ber áherslu á að hver nemandi verði fær um að afla upplýsinga á sjálfstæðan hátt í gegnum 
ýmsa miðla óháð formi. Þeir verði færir um að meta upplýsingar, vinna úr þeim á skipulegan hátt og 
setja niðurstöður sínar fram með hverjum þeim miðli sem hentar hverju sinni. Leggja ber áherslu á 
að nemendur öðlist skilning á tengslum upplýsinga og menningar, siðferðilegum og félagslegum 
álitamálum sem þarf að taka afstöðu til. Hæfni í upplýsinga- og tæknimennt felur þannig í sér 
heildstæða þekkingu, færni og viðhorf til að nýta sér til gagns margslunginn samskipta- og 
merkingaheim manna í fjölmenningarlegu samfélagi. 
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3 Hæfniviðmið  

Hæfni nemenda er útfærð innan námssviðsins út frá aldri nemenda og þeirrar lykilhæfni sem gerð er 
krafa um í námskrá. Hæfniviðmiðin þekking, leikni og hæfni eru lykilhugtök í námsmatinu. Hugtakið 
hæfni felur í sér þekkingu og leikni og jákvæðni til viðfangsins hverju sinni og er samofið siðferði-
legum viðhorfum nemenda.  

Markmið – hæfni í 4. bekk Viðfangsefni Matsviðmið 

Að læra að nýta skólasafnið til 
stuðnings við annað nám. 

Að nýta skólasafn Kanna að leita gagna og notar til þess 
fjölbreytilegar leiðir. 

Nemandi þekki mun á fræðilegum 
og bókmenntalegum texta. 

Eðli texta Nemandi geri mun á eðli texta eftir 
efni hans og tilgangi. 

Nemandi geti leitað upplýsinga í 
léttari fræðiritum og nýtt sér hann í 
vinnu við verkefni. 

Upplýsingaleit Nemandi sýni að hann geti leitað 
upplýsinga fljótt og vel og notað til 
þess nokkrar leiðir. T.d. nýtt efnisyfirlit, 
atriðaorðaskrá o. fl. 

Nemandi hafi fengið kynningu á 
réttri fingrasetningu og þjálfun i 
notkun hennar. 

Fingrasetning Nemandi sýni að hann þekki rétta 
fingrasetningu og beiti henni þegar við 
á. 

Nemendur læri að vista gögn á 
réttan hátt og fari eftir reglum  síns 
skóla um vistun og frágang gagna 

Vistun gagna Nemendur sýni vistun gagna á þann 
hátt sem skólinn setur sér reglur um og 
sýni fram á góðan frágang gagna. 

Nemendur læri á þau forrit sem 
nýtast þeim hvað best við ritun og 
miðlun þekkingar 

Helstu forrit Nemendur sýni að þeir geti beitt 
einfaldri notkun á ritvinnsluforriti og 
glæruforriti til vinnslu og miðlun þekk-
ingar. 

Nemendur læri á nokkrar leiðir til 
að afla sér þekkingar, miðla henni 
og eiga fjarsamskipti 

Miðlun og öflun þekkingar Nemandi sýni fram á getu til að nýta 
fleiri en eina leið til að afla sér, miðla 
og eiga samskipti t.d. á Neti og net-
miðlum. 

Nemandi læri að nýta sér gagnvirkt 
námsefni til stuðnings við annað 
nám og til að auka þjálfun í 
ákveðnum námsþáttum. 

Gagnvirkt námsefni Nemandi sýni að hann nýti gagnvirkt 
námsefni sér til gagns við nám og 
þekkingaröflun. 

Nemandi læri að fara að þeim 
reglum sem gilda um örugga net-
notkun 

Örugg samskipti Nemandi sýni að hann þekki hvernig 
eiga megi í öruggum samskiptum á 
neti. 
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Nemandi í 7. bekk hafi öðlast þekkingu og leikni í: 
o upplýsingaleit á skólasafni 

o réttri fingrasetningu á hnappa- og númeraborð 

o markvissri notkun tölvupósts og samskiptaneta 

o notkun leitarvéla, gagnabanka, netorðabóka og annarra hjálpargagna til náms 

o upplýsingalæsi. Finna hvaða upplýsinga er þörf, valið upplýsingaveitur til að afla 

heimilda, flokkað þær og metið, varðveitt þær á skipulagðan hátt til samræmis við lög og 

reglur um heimildavinnu.  

o að miðla nýrri þekkingu 

o að sýna ábyrgð í meðferð upplýsinga 

Nemandi í 10. bekk skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
o meta, varðveita og miðla upplýsingum og þekkingu á skipulagðan og skilvirkan hátt 

o beita gagnrýnni hugsun við meðferð upplýsinga 

o vinna með gögn í mismunandi hugbúnaði  

o nýta tækni til stuðnings við nám á fjölbreytilegan hátt 

o setja upp ritsmíð í algengu ritvinnsluforriti eftir ákveðnum reglum 

o nota netið til heimildaöflunar 

o vinna með reglur um höfundarrétt og siðferði í vinnu með heimildir 

o nýta rafrænar leitir með ýmsum miðlum til upplýsingaöflunar 

o vera sjálfstæður í sínu námi og taka meginábyrgð á framvindu þess 

o að sýna sjálfum sér og öðrum virðingu á samskiptamiðlum netsins 

o vera virkur þjóðfélagsþegn í síbreytilegu tæknisamfélagi 
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4 Námsmat 

Þegar um samþætt nám er að ræða er mikilvægt að allir sem koma að kennslunni komi að námsmati 
en umsjónar- eða faggreinakennari tekur þó meginábyrgð á námsmatinu. Mikilvægt er að fylgst sé 
vel með framvindu námsins og nemendur njóti leiðsagnar alls fagfólks sem að náminu kemur. Það 
gefi skriflega umsögn um gengi hvers nemanda við að ná markmiðum greinarinnar. 

Sérstakur matskvarði er skilgreindur í fjórum flokkum, A−D. Með honum er annars vegar lagt mat á 
hvernig nemendum gengur að ná hæfniviðmiðum greinarinnar og hins vegar lykilhæfni nemenda. 

4.1 Hæfniviðmið við lok 4. bekkjar  

4.1.1 Upplýsingalæsi 

Hæfniviðmið D C B A 

Þekki mun á fræðiriti og 
skáldriti og muninn á 
heimild og skoðun. 
 
Léttar upplýsingaleitir. 
 
Þekki skólasafnið bæði til 
að leita að upplýsingum 
og til yndisauka. 

Þekki létt fræðirit 
frá skáldritum 

Þekki og geti beitt 
nokkrum leiðum 
til að flýta fyrir leit 
eins og með 
nýtingu 
efnisyfirlits og 
atriðisorðaskrá 

Geti beitt léttum 
upplýsingaleitum 
með mismunandi 
tækni. Í fræði-
ritum. Geti vegið 
og metið upplýs-
ingar og beitt 
skipulagi í vinnu-
lagi og miðlað. 

Geti beitt flóknari 
upplýsingaleitum 
með mismunandi 
tækni. Bæði í 
fræðiritum og á 
Neti. Sýni 
framúrskarandi 
færni á grunni 
upplýsingalæsis. 

4.1.2 Tæknilæsi 

Hæfniviðmið D C B A 

Nemandi sýni þekkingu 
og leikni á sviði: 

Fingrasetningar 

Ritvinnslu 

Þekkja reglur um vistun 
og frágang gagna 

Tölvan – umgengni og 
siðferði á Neti 

Netorðin 

Nemandi hefur 
fengið nokkra 
þjálfun í að beita 
fingrasetningu en 
er óöruggur og 
hraði lítill 

Hefur kynnst 
ritvinnslu. 

Nemandi hefur 
öðlast nokkra 
færni í að beita 
fingrasetningu. 
Hraði nokkur 

Kanna að sækja 
og vista gögn. 

Hefur nokkur tök 
á ritvinnslu. 

Fingrasetning 
nokkuð góð. Hraði 
góður um 10. orð á 
mínútu. 

Þekkir nokkuð vel 
reglur skólans um 
varðveislu gagna. 

Hefur góð tök á 
ritvinnslu. 

Framúrskarandi 
færni á sviði 
fingrasetningar. 
Hraði góður um 
15. orð á mínútu. 

Þekkir reglur 
skólans um 
varðveislu gagna. 

Hefur mjög góð 
tök á ritvinnslu.  

 

4.1.3 Menningarlæsi 

 

4.1.4 Miðlalæsi 

 

4.2 Hæfniviðmið við lok 7. bekkjar 

4.2.1 Upplýsingalæsi 

Hæfniviðmið D C B A 

Hæfni til að: 

Leita upplýsinga, vega þær 
og meta. 

Leitarvélar 

Þekki nokkra þekkta höfunda 
og helstu verk þeirra. 

Hafi fengið þjálfun í  
að afla upplýsinga á 
mismunandi 
miðlum.  

Hafi þjálfun í að 
setja upp 
verkáætlun í 

Hafi öðlast nokkra 
færni í  að afla 
upplýsinga, vega 
þær og meta og 
miðla á fleiri en einn 
hátt. 

Hafi nokkra þjálfun í  

Hafi öðlast góða 
færni í að afla 
upplýsinga, vega 
þær og meta og 
miðla á fleiri en einn 
hátt. Þekki megin-
reglur um 

Hafi framúrskarandi 
færni í að afla 
upplýsinga, vega 
þær og meta og 
beitt gagnrýnni 
hugsun. Miðlað 
þekkingu á skapandi 
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Stöðluð viðmið um 
uppbyggingu verkefna og 
grunnþætti upplýsingalæsis 

Gagnavinnsla, meginmál 
texta. 

Heimildavinna. 

Nýjungar á sviði 
upplýsingatækninnar 

Læri að nýta skólasafnið 
bæði til að styðja við læsi og 
auka fjölbreytni  í námi og 
sköpunar nýrrar þekkingar. 

samþættri vinnu. 

 

 

 

 

 

 

Kemur reglulega á 
skólasafn en nýtir 
það ekki sem skyldi. 

að setja upp 
verkáætlun í 
samþættri vinnu. 

Kunni að vinna með 
öðrum að verkefni 
og komast að 
sameiginlegri 
niðurstöðu. 

Nemandi kemur á 
skólasafn og nýtir 
það nokkuð vel.  
Kann að nýta sér 
flokkunarkerfið. 

höfundarétt og 
kunni að skrá 
heimildir eftir 
settum reglum. 

Hafi góða færni í að 
vinna samþætta 
vinnu í takti við 
siðferði um 
heimildavinnu. 

Nemandi kemur 
reglulega á 
skólasafn. Kann að 
nýta flokkunarkerfið 
til leitar og 
upplýsingaöflunar. 

hátt. Þekki 
meginreglur um 
höfundarétt og 
kunni að skrá 
heimildir eftir 
settum reglum. 

Hafi framúrskarandi 
færni í að vinna 
samþætta vinnu í 
takti við siðferði um 
heimildavinnu. 

Nemandi nýtir 
skólasafnið vel til að 
leita upplýsinga, 
nýtir bæði flokk-
unarkerfið og 
samskrár bókasafna. 
Sýnir fram á sköpun 
nýrrar þekkingar. 

4.2.2 Tæknilæsi 

Hæfniviðmið D C B A 

Nemandi sýni þekkingu og leikni 
í: 
Fingrasetningu 
Ritvinnslu, glærugerð, umbroti 
og töflureikni 
Tæknilæsi – uppbygging 
tækninnar og möguleikar 
Margmiðlun 
Sköpun og ný þekking. 

Fingrasetning 
nokkuð góð. 
Þekkir reglur 
skólans um 
varðveislu 
gagna. 
Hefur ekki 
öðlast tilskylda 
færni á sviði 
ritvinnslu.  

Fingrasetning 
góð en lítill 
hraði. 
Nokkur færni í 
ritvinnslu og 
glærugerð. 
Frumkvæði lítið 
og ekki að nýta 
tæknina á nógu 
fjölbreyttan 
hátt. 
Hefur fengið 
þjálfun a sviði 
tæknilæsis og 
margmiðlunar 

Fingrasetning 
góð og góður 
hraði. 
Nemandi hefur 
öðlast nokkra 
færni í nýtingu 
ritvinnsluforrits, 
glæruforrits og 
töflureiknis 
Góð færni á sviði 
tæknilæsis og 
margmiðlunar. 

Hæfni á sviði 
fingrasetningar. 
Nemandi hefur 
öðlast góða 
færni í 
ritvinnsluforrits, 
glæruforrits og 
töflureiknis 
Góð færni á 
sviði tæknilæsis 
og 
margmiðlunar. 
Hefur færni á 
sviði sköpunar 
og miðlunar og 
hefur öðlast 
nýja þekkingu. 

4.2.3 Menningarlæsi 

 

4.2.4 Miðlalæsi 

 

4.3 Hæfniviðmið við lok 10. bekkjar 

4.3.1 Upplýsingalæsi 

Hæfniviðmið D C B A 

Stöðluð viðmið um 
upplýsingalæsi 

Leitarvélar, kostir og gallar 

Upplýsingaöflun með 
fjölbreyttum hætti. 

Sköpun, frumkvæði og ný 
þekking 

Hafi ekki öðlast 
færni sem skyldi í 
grunnþáttum 
upplýsingalæsis og 
beita þeim. 

Kunnátta og færni á 
sviði heimildavinnu 
ábótavant. 

Nemandi sýni fram 
á nokkra færni í 
meðferð 
upplýsingalæsis og 
beitingu þess. 

Nokkur leikni á sviði 
heimildavinnu.  
Hefur fengið 

Nemandi telst hafa 
góð tök á 
upplýsingalæsi.  Hafi 
tamið sér gagnrýna 
hugsun í meðferð 
upplýsinga og þekki 
nokkrar leiðir til að 
miðla þekkingu sinni. 

Nemandi hefur 
framúrskarandi 
færni á sviði 
upplýsingalæsis og 
sýnir fram á 
gagnrýna hugsun 
við öflum og 
miðlun nýrrar 
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Hæfniviðmið D C B A 

Upplýsinga- og 
höfundarréttarlög 

Heimildavinna og frágangur, 
stöðluð viðmið. 

 

Skólasafnið/upplýsingaverið 
nýtt til upplýsingaöflunar  á 
fjölbreytilegan hátt og 
sköpunar nýrrar þekkingar. 
Þekkir nokkra af  þekktari 
rithöfundum samtímans og 
verk þeirra.   

 

Nýtir skólasafnið 
ekki sem skyldi. 

kynningu á lögum 
um höfundarrétt og 
meðferð 
upplýsinga. 

Nýtir 
upplýsingaverið að 
litlu leiti þekkir ekki 
helstu rithöfunda og 
skáldverk þeirra. 

Sýnir fram á 
kunnáttu og leikni í 
meðferð upplýsinga 
og lög og reglur um 
meðferð þeirra. 

Nýtir 
upplýsingaverið vel 
og þekkir nokkra af 
helstu  rithöfundum 
samtímans og 
skáldverk þeirra. 

þekkingar.  Vinnur í 
takti við reglur og 
lög um siðferði í 
heimildavinnu. 

Nemandi getur 
ekki talist 
upplýsingalæs 
nema að hafa góða 
þekkingu á öðrum 
læsisþáttum. 

Hefur þekkingu og 
leikni á meðferð 
upplýsinga og þau 
lög sem gilda um 
heimildir. 

Kanna að setja upp 
ritverk með 
heimildaskrá og 
stöðluðum 
viðmiðum. 

Nýtir skólasafnið 
mjög vel og á 
fjölbreytilegan 
hátt. 

4.3.2 Tæknilæsi 

Hæfniviðmið D C B A 

Nemandi hafi þekkingu og hæfni 
í: 
Fingrasetningu 
Helstu ritvinnslu-, glæru- og 
töflureikniforritum 
Tæknilæsi og nýting tækninnar á 
fjölbreytilegan hátt. 
Margmiðlun, hljóð og mynd.  
Nýungar á sviði 
upplýsingatækninnar. 

    

4.3.3 Menningarlæsi 

Hæfniviðmið D C B A 

Hæfniviðmið fyrir 4. bekk     

Hæfniviðmið fyrir 7. bekk     

Hæfniviðmið fyrir 10. bekk     

     

4.3.4 Miðlalæsi 

Hæfniviðmið D C B A 

Hæfniviðmið fyrir 4. bekk     

Hæfniviðmið fyrir 7. bekk     

Hæfniviðmið fyrir 10. bekk     
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4.4 Matskvarði 

Innan hvers námssviðs er sérstakur matskvarði skilgreindur í fjórum flokkum, A−D. Með honum er 
annars vegar lagt mat á hvernig nemendum gengur að ná hæfniviðmiðum hvers námssviðs og hins 
vegar lykilhæfni nemenda sem lýst er hér að framan. Matskvarðann ber að nota við brautskráningu 
nemenda úr grunnskóla. Einnig má nota hann við lok 4. og 7. bekkjar og almennt í námsmati. 
Kvarðann má laga að þörfum skólans og aðstæðum hverju sinni. 

Kvarði Námssvið Lykilhæfni 

A 
Framúrskarandi hæfni og frammistaða í 
námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum 
námsgreinar eða námssviðs. 

Framúrskarandi hæfni með hliðsjón af 
viðmiðum um lykilhæfni.  

B 
Góð hæfni og frammistaða í námi með 
hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar 
eða námssviðs. 

Góð hæfni með hliðsjón af viðmiðum um 
lykilhæfni. 

C 
Sæmileg hæfni og frammistaða í námi 
með hliðsjón af hæfniviðmiðum 
námsgreinar eða námssviðs. 

Sæmileg hæfni með hliðsjón af viðmiðum um 
lykilhæfni. 

D 
Hæfni og frammistöðu í námi ábótavant 
með hliðsjón af hæfniviðmiðum 
námsgreinar eða námssviðs. 

Hæfni með hliðsjón af viðmiðum um lykilhæfni 
ábótavant. 

 
Við lok grunnskóla skal nemandi fá skírteini er votti að hann hafi lokið námi í grunnskóla. Í skírteini 
skal skrá vitnisburð nemanda í öllu því námi sem hann stundaði á lokaári í grunnskóla en æskilegt er 
að hafa til hliðsjónar nám í 8.–10. bekk. Skrá skal tvískiptan vitnisburð samanber matskvarðann hér 
að framan. Á vitnisburðarskírteini skal einnig koma fram hvaða viðmið eru lögð til grundvallar. Til 
þess að upplýsingar um námsmat séu trúverðugar, réttlátar og heiðarlegar og byggi upp raunhæft 
sjálfsmat nemenda verður að hafa tvennt í huga. Annars vegar þann nemanda sem í hlut á þegar lagt 
er mat á framfarir hans, ástundun og árangur miðað við eigin forsendur og hins vegar samanburð við 
aðra, t.d. jafnaldra.  

Tengsl við hæfniþrep í framhaldsskóla 
Námi í framhaldsskóla er skipað á fjögur hæfniþrep sem skarast annars vegar við grunnskólastig og 
hins vegar við háskólastig. Þrepin lýsa stigvaxandi kröfu um þekkingu, leikni og hæfni nemenda. 
Mikilvægt er að nemandi hefji nám á því þrepi í framhaldsskóla sem hentar honum best. Sameiginleg 
viðmið í námsmati við lok grunnskóla og samræmdur matskvarði á að stuðla að því. Nemendur hefja 
nám í framhaldsskóla ýmist á 1. eða 2. þrepi samkvæmt nánari útfærslu í aðalnámskrá 
framhaldsskóla og skólanámskrá viðkomandi skóla. Mat á því hvaða þrep hentar best hverjum og 
einum er í höndum viðkomandi framhaldsskóla í samráði við nemendur og foreldra og er útfært 
nánar í almennum hluta aðalnámskrár framhaldsskóla. Ávallt er um einstaklingsmiðað mat að ræða. 
Grunnskólinn er ábyrgur fyrir því að um réttmætt og áreiðanlegt mat sé að ræða og að veita 
nemendum, foreldrum og framhaldsskólum sem besta leiðsögn um nám í framhaldsskóla.  

 


