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þess

hæfniviðmið

Atvinnufjör
Lesskilningur fyrir yngsta stig grunnskóla.

 
Námsefnið er hugsað fyrir nemendur á yngsta stig grunnskóla. Nemendur

lesa textann vel og vandlega og svara síðan fjórum spurningum úr textanum
með því að krossa yfir rétt svar. Hægt er að prenta út efnið sem hefti eða

gera úr því lítil spjöld eða vinna verkefnið rafrænt.
 

Hér fyrir neðan má sjá nokkur hæfniviðmið sem hægt er að nota. 
 
 



Þetta er Stefán. Hann er dökkhærður og

hávaxinn. Stefán er flugmaður. Í vinnunni

þarf hann að vera klæddur

einkennisbúningi sem eru svört jakkaföt

og blá skyrta. Stefán er með fallegan

hatt sem er skreyttur með gylltu merki. 

Er hatturinn hans
með merki á?

já nei já nei já nei já nei

Ræður Stefán því í
hvernig fötum hann

er í vinnunni?

Er Stefán lítill? Stýrir Stefán
flugvélum?



Þetta er Svala. Hún er tvítug, dökkhærð

og brúneygð. Svala vinnur í slökkviliðinu.

Þegar hún þarf að slökkva elda fer hún í

sérstök föt. Slökkviliðsmenn þurfa

stundum að fara inn í logandi byggingar.

Þá þarf Svala að vera mjög hugrökk..

Svala bjargaði einu sinni strák sem var

fastur uppi í tré.

 
Hvað er Svala

gömul?

já nei 22 ára 20 ára já nei já nei

Er Svala
hugrökk?

Þurfa slökkviðsmenn
stundum að fara inn

í logandi hús?

Er Svala með blá
augu?



Þetta er Ingólfur. Hann er ljóshærður með

brún augu. Hann á heima í Reykjavík og

vinnur þar sem lögregluþjónn. Ingólfur

þarf að klæðast einkennisfatnaði þegar

hann fer í vinnuna. Hann þarf að vera í

bláum buxum og blárri skyrtu. Ingólfur

þarf alltaf að vera með handjárn með sér

ef hann þarf að handtaka fólk sem er að

brjóta lög og reglur.

Er Ingólfur
brúneygður?

já nei já nei já nei já nei

Ræður Ingólfur því í
hvernig fötum hann

er í vinnunni?

Handtekur Ingólfur
fólk sem fer eftir
lögum og reglum?

Þarf Ingólfur alltaf
að vera með

handjárnin á sér í
vinnunni?



Kristinn er dýralæknir, hann er búinn að

starfa sem dýralæknir í ellefu ár. Hann vinnur

á dýraspítala á Akureyri. Á hverjum degi koma

til hans dýr sem þurfa aðhlynningu? Kristinn

er mjög góður dýralæknir og hugsar vel um

dýrin sem koma til hans.  Stundum þarf hann

að svæfa dýrin sem koma í aðgerð. Þegar

dýrin fara heim gefur hann þeim smá nammi

í verðlaun svo þau vilji koma aftur.
Kristinn þarf að

svæfa öll dýrin sem
koma til hans.

já nei satt ósatt já nei já nei

Hugsar Kristinn vel
um dýrin sem koma

til hans?

Hefur Kristinn verið
dýralæknir í meira

en tíu ár?

Vinnur Kristinn við
að lækna dýr?



Baldur er byggingaverkfræðingur í

Hafnarfirði. Hann hefur teiknað alls konar

flóknar byggingar, brýr yfir litlar og stórar

ár og allskonar götur og vegi.

Baldur er oft á fundum og þá þarf hann að

taka með sér teikningar af því sem verið

er að byggja. Teikningarnar eru á

risastórum blöðum sem hann rúllar upp.

Hefur Baldur teiknað
brú yfir á?

já nei já nei já nei teikningum uppskriftum

Býr Baldur í
Reykjavík?

Er Baldur bara að
teikna í vinnunni

sinni?

Á hverju heldur
Baldur á myndinni?



Kristján vinnur við að smíða hús og er

mjög góður í því. Hann er alltaf hress og

kátur þegar hann vaknar af því honum

finnst gaman í vinnunni. Þegar hann fer

inn á byggingasvæðið þarf hann að vera í

vesti og með hjálm á höfðinu. Kristján

geymir nestið sitt í lítilli brúnni tösku.

Honum finnst mjög gaman að sjá ný hús

verða til.

Er Kristján flinkur 
 að byggja hús?

já nei já nei já nei satt ósatt

Er Kristján ánægður
í vinnunni sinni?

Þarf hann að vera
með hjálm og í vesti
þegar hann keyrir í

vinnuna?

Kristján er smiður.



Lovísa er listamaður. Lovísa er málari og

málar fallegar myndir af landslagi. Lovísa

málar myndirnar sínar aldrei inni af því

henni finnst miklu skemmtilegra að taka

strigann og málningardótið og fara út í

náttúruna og mála þar. Lovísa heldur oft

listsýningu með fleiri listamönnum, það

finnst henni mjög gaman.

Lovísa málar alltaf
inni.

satt ósatt satt ósatt já nei já nei

Lovísa málar myndir
af því sem hún sér

úti.

Finnst Lovísu
skemmtilegt að

halda sýningar með
öðrum?

Hefur þú farið á
listasýningu?



Þetta er Þórir, hann er geislafræðingur á

Landsspítalanum í Reykjavík. Hann þarf að nota

sérstök föt í vinnunni til að fá ekki geisla í sig. 

 Geislafræðingar taka myndir af beinum til að

sjá hvort þau séu brotin.  Þeir taka líka myndir

með segulómun en þá eru notaðir stórir og

sterkir seglar til að taka myndir af mjúku

hlutunum inni í fólki. Geislafræðingar hjálpa

læknum að sjá hvað er að.

Þórir notar tæki sem
taka myndir inni í

líkamanum.

já nei satt ósatt já nei satt ósatt

Getur Þórir stundum
hjálpað læknum?

Vinnur Þórir í borg? Þórir þarf að nota
sérstök föt í vinnunni
til að forðast geisla.



Víðir er vísindamaður. Hann elskar að gera

tilraunir og búa til sprengjur. Hann

rannsakar líka allskonar hluti og tekur

sýni. Víði finnst líka gaman að finna upp

hluti. Hann hefur t.d. búið til vélmenni sem

klippir hár, bíl sem keyrir sjálfur og ísskáp

sem læsist ef hann er opnaður oftar en

tuttugu sinnum á dag.  

Er Víðir
uppfinningamaður?

20 21 já nei já nei já nei

Hvað má opna
ísskápinn mörgum
sinnum áður en

hann læsist?

Finnst þér Víðir hafa
fundið upp sniðuga

hluti?

Finnst Víði gaman
að gera tilraunir?



 

Bibba er alltaf að baka, það er það

skemmtilegasta sem hún gerir. Bibba

bakar snúða og kleinur fyrir bakaríið sitt.

Bakaríið hennar heitir Bibbu bakarí. Á

hverjum degi kemur fullt af fólki í

bakaríið til að kaupa gómsæta bakkelsið

sem Bibba bakar. Bibba tekur alltaf vel á

móti öllum viðskiptavinum sínum.

Á Bibba fyrirtæki?

já nei já nei já nei satt ósatt

Er Bibba bara kurteis
við suma sem koma

 í bakaríið?

Finnst Bibbu gaman
í vinnunni?

Það versla fáir í
bakaríinu hennar

Bibbu.



Áhugamálin hennar Þuríðar eru bakstur

og eldamennska. Hún elskar að baka

gómsætar kökur og elda góðan mat.

Þuríður er búin að gefa út tólf

matreiðslubækur og í vetur fékk hún

draumastarfið. Hún er þáttastjórnandi í

matreiðsluþætti. Í þættinum fær hún til

sín góða gesti til að elda og baka eitthvað

gómsætt.

Þuríður hefur ekki
gefið út bók.

já nei satt ósatt satt ósatt 12 21

Fékk Þuríður
draumastarfið?

Þuríður hefur mikinn
áhuga á bakstri og

eldamennsku.

Hvað hafa komið út
margar bækur eftir

hana?



Lárus vinnur í Álverinu á Reyðarfirði þar

sem hann býr. Þegar Lárus fer í vinnuna

þarf hann að vera með hjálm, í

hlífðarfatnaði og með gleraugu. Lárus

vinnur vaktavinnu, það þýðir að stundum

vinnur hann á nóttunni, stundum á

daginn, stundum um helgar og stundum

á kvöldin. Lárus er ánægður í vinnunni

sinni.

Á Lárus alltaf frí um
helgar?

já nei já nei já nei já nei

Á Lárus heima í
Reykjavík?

Finnst Lárusi gott
að vinna í álverinu?

Er Lárus í sérstökum
vinnufötum í

vinnunni?



Þetta er Siggi, hann er mikill áhugamaður

um Ísland. Þegar Siggi var lítill átti hann

heima á Akranesi, núna býr hann á

Selfossi. Siggi er leiðsögumaður og vinnur

við að ferðast um landið með ferðamenn.

Siggi þarf að vita mjög mikið um Ísland

til að geta sagt ferðafólki frá öllum

fallegu stöðunum á landinu okkar.

Siggi býr á Akranesi.

já nei satt ósatt satt ósatt já nei

Veit Siggi mikið um
Ísland?

Siggi vinnur með
fólki sem ferðast

um Ísland.

Hefur Siggi mikinn
áhuga á landinu

okkar?



Lára vinnur í lögreglunni. Hún er

mótorhjólalögga og vinnur við

umferðareftirlit. Lára kemur oftast fyrst á

slysstað ef það hefur orðið umferðarslys, af

því hún getur brugðist svo skjótt við á

mótorhjólinu sínu. Lára þarf að gæta að 

 eigin öryggi í umferðinni og þarf alltaf að

vera með hjálm og í sérstökum leðurgalla.

Á hvernig farartæki
er Lára í vinnunni?

satt ósatt bíl mótorhjóli já nei já nei

Lára er  í leðurgalla í
vinnunni af því henni
finnst hann flottur. 

Fylgist Lára með
bílum úti á vegum?

Getur Lára verið fljót á
staðinn ef eitthvað

kemur uppá í
umferðinni?



Þetta er hún Arna, hún verður þrítug á

þessu ári. Arna er lífeindafræðingur og

vinnur allan daginn hjá Íslenskri

erfðagreiningu. Hún vinnur við að greina

alls konar sýni og blóðprufur til að

komast að því hvort fólk sé með einhvern

sjúkdóm.  Síðustu mánuði hefur hún

greint mjög mörg Covid 19 sýni. Örnu

finnst mjög gaman í vinnunni sinni. 
Er Arna ánægð í

vinnunni?

29 ára 30 ára já nei satt ósatt satt ósatt

Hvað er Arna
gömul?

Arna vinnur bara 
á morgnana.

Arna getur stundum
fundið sjúkdóma í

sýnunum.



Þetta er Una. Hún og maðurinn hennar eru

grænmetisbændur á Suðurlandi. Una elskar

vinnuna sína. Henni finnst svo gaman að

rækta allskonar grænmeti og á hverjum

einasta degi borðar hún fullt af grænmeti.

Hún ræktar grænmetið sitt í stóru gróðurhúsi

þar sem hún vinnur frá morgni til kvölds. Una

hugsar vel um náttúruna. 

Una vinnur bara á
morgnana.

já nei satt ósatt satt ósatt já nei

Borðar Una
grænmeti einu sinni

í viku?

Una vinnur alltaf ein. Býr Una í Reykjavík?



Þetta er Vilhjálmur Bretaprins.  Amma

hans er drottning yfir Englandi.  Karl

pabbi Vilhjálms er líka prins, hann verður

næsti konungur Bretlands. Þegar Karl 

 hættir að vera kóngur tekur Vilhjálmur

við sem kóngur.  Í dag er Vilhjálmur bæði

prins og hertoginn af Cambridge. 

Er Vilhjálmur
 bæði prins og

hertogi?

já nei já nei satt ósatt satt ósatt

Verður Vilhjálmur
næsti konungur

Bretlands?

Vilhjálmur á heima á
Íslandi.

Amma Vilhjálms er
drottning.



Þetta er Elísabet hún er drottning í landi

sem heitir Bretland. Elísabet er búin að

vera drottning í næstum sjö áratugi. 

 Drottningin býr í Buckinghamhöll sem er

í London. Föðurbróðir hennar var kóngur

en hann ákvað að hætta að vera kóngur

þegar hún var tíu og þá varð pabbi

hennar kóngur og hún prinsessa.

 

 

 

Elísabet er búin að
vera drottning í
meira en 60 ár.

já nei satt ósatt London Liverpool 10 ára 60 ára

Er London í
Bretlandi?

Í hvaða borg býr
Elísabet?

Hvað var Elísabet
gömul þegar hún
varð prinsessa?


