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Lykilhæfni  

 Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og er ætlað að stuðla að 
alhliða þroska hans.  

 Menntagildi lykilhæfni felst meðal annars í því að þroska sjálfsvitund og 
samskiptahæfni nemenda og búa þá undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi. 

 Lykilhæfnin snýr að hæfni í tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýninni hugsun, 
sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin 
námi.  

 Lykilhæfni tengist öllum námssviðum og styður vel við samþættingu námsgreina. 

 Lykilhæfnin er sett upp sem samþætt kennslustund í lok skóladags þar sem 
verklag miðar allt að því að efla og þjálfa lykilhæfni nemenda. 

 
 
 

Námsgrein Efnisþættir Kennsluaðferðir og skipulag Námsgögn: Aðlögun í námi 

Lykilhæfni 

Tjáning og miðlun  
Skapandi og 

gagnrýnin hugsun 
Sjálfstæði og 

samvinna  
Nýting miðla og 

upplýsinga  

Ábyrgð og mat á eigin 
námi 

 Nemendur velja sér 
verkefni fyrir vikuna á 
valblaði. 

 Nemendur vinna eftir 
tímaseðli, þau verkefni sem 

í boði eru hverju sinni. 
 Nemendur leggja mat á 

eigin frammistöðu og 
hópsins í lok tímans. 

 Tímaseðil gefur skýr fyrirmæli 
um vinnuferli. 

 Fjölbreytt úrval námsgagna 

fyrir þau verkefni sem í boði 
eru hverju sinni s.s tölvur, i-

pad, spil, púsl, bækur, tónlist, 
hundar, hestar, náttúran, 

stofnanir og ýmiskonar annar 
efniviður. 

 
 
 

Námsmat:  
Mat á hæfniviðmiðum í námsgrein og lykilhæfni 

1.önn 2.önn 

Matsaðferðir 

Námsmatsaðferðir:  
Sjálfsmat 
Jafningjamat 

 Námsmatsaðferðir:  
Sjálfsmat 
Jafningjamat 

Vitnisburður 

Leiðsagnarmat 
Lýsandi endurgjöf á framvindu náms 
út frá  hæfniviðmiðum og 
verkefnasafni. 

Vitnisburðarbók: 
Niðurstöður sjálfsmats 
Umsögn út frá hæfniviðmiðum 

Matsviðmið 

*** 
Hefur náð góðri færni og 
getur nýtt af öryggi. 

** 
Hefur tileinkað sér 
færni að hluta en 
dagamunur er á því 
hvernig færni er nýtt. 

* 
Hefur þörf fyrir 

áframhaldandi þjálfun í 

færni og tækifæri til að 
nýta hana. 
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Lykilhæfni 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á mæltu og 
rituðu máli og skapandi notkun þess. 

Að nemandi öðlist leikni í að tjá 
hugsanir, tilifnningar og skoðanir með 
mæltu og rituðu máli. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að 
taka þátt í samræðum og rökræðum 
og miðlað skoðunum sínum á 

viðeigandi hátt. 
Efnisþáttur Hæfniviðmið 

Tjáning og miðlun 

Geti valið sér verkefni á valblaði 

Getið tjáð óskir um verkefni 

Geti sagt frá eigin viðfangsefnum 

Geti lagað tjáningu sína að þörfum viðmælanda 

Geti notað viðeigandi hugtök og orðaforða í takt við umfjöllunarefni 

Geti rætt á viðeigandi og skýran hátt um málefni 

Geti gert grein fyrir hugsunum, tilfinningum og skoðunum sínum á viðeigandi hátt 

Geti hlustað eftir upplýsingum og rökum í samræðum 

Geti rökstutt mál sitt 

Geti tekið tillit til ólíkra sjónarmiða 

 
 

 

Lykilhæfni 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á 
mismunandi sjónahornum, gagnrýnni og 
skapandið hugsun. 

Að nemandi öðlist leikni í að beita 
gagnrýnni og skapandi hugsun við 
úrlausn verkefna. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að 
draga ályktanir út frá mismunandi 
sjónarhornum með gagnrýnni og 
skapandi hugsun. 

Skapandi og 
gagnrýnin 

hugsun 

Geti tekið þátt í að skipuleggja aðferðir til að leysa verkefni 

Geti spurt spurninga til að setja saman áætlun um úrlausn verkefna 

Geti tekið þátt í að skilgreina viðmið um árangur 

Átti sig á að hægt er að komast að fleiri en einni niðurstöður við úrlausn verkefna 

Geti lært af mistökum og nýtt á skapandi hátt 

Sýni áræðni þegar tekist er á við ný verkefni  

Geti leitað nýrra lausna  

Geti tekist á við breytingar á verkefnum 

Geti greint á milli staðreynda og skoðana 

Geti dregið eigin ályktanir og tekið upplýsta afstöðu til upplýsinga 

Geti tekið tillit til mismunandi sjónarhorna í úrlausn verkefna 

 
 

 
 



Sérdeild Suðurlands  - Setrið Sunnulækjarskóla 

Aðlöguð skólanámskrá – Greinasvið: Lykilhæfni 

 

 
3 

 
  

 

 
 

Lykilhæfni 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á eigin 

styrkleikum og sjálfsmynd. 
Að nemandi öðlist leikni í að vinna 

sjálfstæt,  í samstarfi við aðra og undir 
leiðsögn. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að 

taka virkan þátt í námi og félagsstarfi 
og sýni ábyrgð í verki. 

Sjálfstæði og 
samvinna 

Geti sýnt frumkvæði í að velja sér viðfangsefni til afþreyingar eftir áhugasviði 

Geti staðið við val sitt 

Getið náð í tímaseðil, gögn og farið á viðeigandi kennslusvæði 

Geti unnið eftir fyrirmælum á tímaseðli 

Geti borið ábyrgð á eigin verkefnum og vinnubrögðum 

Geti gert sér grein fyrir styrkleikum sínum 

Geti mótað skýra sjálfsmynd út frá styrkleikum sínum og virkri þátttöku  

Geti unnið með öðrum að skipulögðum verkefnum í námi og félagsstarfi 

Geti gert sér grein fyrir eigin hlutverki í samstarfi 

Geti tekið jákvæðan þátt í leik og starfi í skólasamfélaginu 

Geti tekið uppbyggilegri leiðsögn á jákvæðan hátt 

 

 

Lykilhæfni 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi öðlist þekkingu á 
margvíslegum miðlum í þekkingarleit sinni. 

Að nemandi öðlist leikni í að beita 
ólíkum miðlum við öflun og miðlun 

upplýsinga. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að 
vinna á ábyrgan, skapandi og 

gagnrýninn hátt með upplýsingar.  

Nýting miðla og 

upplýsinga 

Geti nýtt sér upplýsingar af tímaseðli til að hefja verkefnið 

Geti nýtt sér upplýsingar af tímaseðli til að halda sér að verki 

Geti leitað sér upplýsinga með ólíkum miðlum 

Geti aflað sér gagnlegra upplýsinga með margvíslegum miðlum 

Geti notað miðla nokkuð sjálfstætt við nýsköpun, hugmyndavinnu og kynningu efnis 

Geti miðlað upplýsingum á skapandi hátt 

Sýni ábyrgð í meðferð og dreifingu upplýsinga  

Nýti samskiptamiðla af ábyrgð 
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Lykilhæfni 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi öðlist þekkingu á 
raunhæfum markmiðum í námi. 

Að nemandi öðlist leikni í að leggja mat á 
eigin vinnubrögð og frammistöðu. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að geta 
skipulagt og borið ábyrgð á eigin námi. 

Ábyrgð og mat á 

eigin námi 

Geri sér grein fyrir styrkleikum sínum og hvar hann getur gert betur í námi 

Geti borið ábyrgð á eigum sínum og skólagögnum 

Geti sett sér með aðstoð raunhæf markmið í námi  og unnið eftir þeim 

Þekki og geti farið eftir hlutverki sínu sem nemandi 

Geti lagt mat á eigin frammistöðu 

Geti lagt mat á frammistöðu hópsins 

Geti tekið þátt í að skipuleggja eigið nám 

 

 


