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Viðmið í skrift og ritun í 1. -7. bekk 

1. bekkur 2. bekkur 3. bekkur 4. bekkur 5. bekkjar: 6. bekkjar: 7. bekkjar: 

Skrift: Skrift: Skrift: Skrift: Skrift: Skrift: Skrift: 

 

 Dragi rétt til stafs. 
 

 Náð tökum á að 
skrifa alla stafi 
bæði há- og 
lágstafi. 

 

 

 Skrifi læsilega 
skrift. 

 

 Fylgi línum. 
 

 Hafi rétt 
stærðarhlutföll á 
stöfum. 

 

 

 Hafi náð lipurð í 
skrifum og skrift 
sé samt læsileg. 

 

 Hafi náð góðum 
hraða í skrifum og 
skrift sé læsileg. Til 
dæmis að geta 
skrifað eftir upplestri. 

 

 Skrifi læsilega skrift 
ýmist með tengi- skrift 
eða ótengd.  

 Nái góðum 
skriftarhraða. 

 Vanda frágang. 
 

 

 Skrifi læsilega skrift ýmist 
með tengi- skrift eða 
ótengd.  

 Geti skrifað hratt og af 
öryggi og sé farin að þróa 
persónulega rithönd. 
 

 
 

 

 Þrói persónulega 
rithönd í 
ritunarverkefnum. 

 Vandaður og 
læsilegur frágangur. 

Ritun: Ritun: Ritun: Ritun: Ritun: Ritun: Ritun: 

 

 Skrifi kunnugleg 
orð og nafnið sitt. 

 

 Skrifi stuttar 
setningar um 
ákveðið efni, fleiri 
en eina. 

 

 Skrifað stutta 
frásögn. 

 

 

 Hafi náð færni í 
að skrifa sögur: 
- gefi þeim nafn 
- hafi upphaf 
- hafi miðju 
- hafi endi 
- snyrtilegan 
frágang 

 

 Náð færni í að skrifa 
mismunandi texta svo 
sem: 

 
- sendibréf 
- ljóð 
-  stuttar 

ritgerðir um 
valið efni 

 

 Semji sögur með 
atburðarás. Upphaf –
miðja – endir. 

 Semji ljóð og vísur. 
 Geti gert stutta 

skriflega útdrætti úr 
lesnu efni (aðalatriði). 

 Læri að fara eftir 
helstu 
stafsetninarreglum. 

 Þjálfist í að nýta sér 
orðabækur og önnur 
hjálpargögn við ritun. 

 Þjálfist í notkun á 
tölvur við ritun. 

 Þjálfist í fingrasetningu  
með ýmsum 
ritunarverkefnum. 
 

 

 

 Geti skráð frásagnir um 
atburði úr eigin lífi. 

 Geti skráð framvindu og 
niður stöður í verkefnum. 

 Beiti mismunandi stíl við 
ritunarverkefni. 

 Þjálfist í að taka við 
gagnrýni á eigin texta. 

 

 

 Geti skrifað 
skilmerkilega um 
eigin reynslu, 
hugsanir og 
tilfinningar. 

 Geti skrifað skýr og 
greinileg fyrirmæli 
eða leiðbeiningar 
um algengar 
athafnir. 

 Fáist við ritun í 
tengslum við lesna 
bókmenntatexta. 

 Geti tekið þátt í 
tölvusamskiptum 
m.a. með tölvupósti. 


