
Stöðumat fyrir nýkomna erlenda nemendur - upplýsingar 

Nokkrir punktar 

• Stöðumatið er sænskt og samið fyrir sænskt skólakerfi. 

• Matsgögnin eru þýdd á íslensku og að vissu marki aðlöguð að íslenskum aðstæðum. 

• Sumt af því sem fram kemur í þýðingunni á ekki endilega við á Íslandi og því skal taka 

upplýsingunum með fyrirvara. 

 

Tenging við íslenska aðalnámskrá 

• Í matsgögnunum er ávallt vísað í sænska námskrá og sænsk viðmið.  

• Íslensk viðmið sem hæfa innihaldi stöðumatsins tengjast lykilhæfni, t.d: 

 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

• Tjáð hugsanir sínar, hugmyndir og tilfinningar á skipulegan, skýran og viðeigandi hátt. 

• Brugðist með rökum við upplýsingum og hugmyndum sem eru á margvíslegu formi, tekið 

þátt í rökræðum um viðfangsefni og rökstutt mál sitt af yfirvegun og tekið tillit til ólíkra 

sjónarmiða. 

• Nýtt fjölbreyttar aðferðir við að miðla þekkingu sinni og leikni, skoðunum, hugsunum og 

tilfinningum á skipulegan og skýran hátt sem á við hverju sinni. 

• Tekið upplýsta afstöðu til gagna og upplýsinga. Dregið ályktanir og skapað eigin 

merkingu. 

• Beitt mismunandi sjónarhornum, gagnrýninni hugsun við mótun og miðlun viðfangsefna 

á skapandi hátt. 

• Tekið frumkvæði í námi sínu og verið sjálfstæður og ábyrgur í vinnubrögðum. 

• Unnið með öðrum og tekið á jákvæðan hátt þátt í samskiptum og lagt sitt af mörkum í 

uppbyggilegu samstarfi sem tengist námi og félagsstarfi innan skóla. 

• Nýtt fjölbreytta miðla og hjálpartæki á ábyrgan hátt við að leita upplýsinga og til 

stuðnings í námi sínu. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 87-90). 

Stýrihópur stöðumatsins 

Leita skal til stýrihóps verkefnisins til þess að fá leiðsögn við fyrirlögn þess. 
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  Kristrún Sigurjónsdóttir kiddy@hafnarfjordur.is  
  Þorsteinn Hjartarson thorsteinnhj@arborg.is  
  Þórdís Helga Ólafsdóttir thordis.olafsdottir@borgo.is  
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