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Íslenska 1 . bekkur 
 

  

Hæfniviðmið 
Leiðir að 

hæfniviðmiðum/kennari 
Leiðir að 

hæfniviðmiðum/nemandi 
Námsmat 

Við lok 1. bekkjar getur nemandi: 

Talað mál, hlustun og áhorf 

Æft framburð allra málhljóða og 
skýra framsögn 

Tjáð sig fyrir framan hóp. 

Þjálfað einfaldar frásagnir og 
endursagnir. 

Hlustað á aðra án þess að grípa fram 
í.  

Eflt samskipti  og samræður í 
skólastofunni 

  

Noti beina  innlögn 

Hafi stoðir sýnilegar í skólastofu 

Notist við uppsetning leikrita  

Viðhafi samskiptaleiki sem oftast 

Styðjist við upplestur 

 

 

Geti talað skýrt og rétt 

Segi öðrum sögur 

Hlusti á aðra 

Leyfi öðrum líka að segja frá 

Kunni öll málhljóð, æfi sig að segja 
frá 

Muni innihald bóka 

Taki tillit til annarra 

Búi til sögur og endursegi 

 

Tékklistar 

Leiðsagnarmat. 

Símat 

sjálfsmat 

 

 

Lestur og bókmenntir 
Lært heiti og hljóð allra íslenskra 
stafa 

Tengt saman hljóð í orð og geti lesið 
léttan texta sér til skilnings 

Eflt lestrarfærni og hraða  

 

 

Hafi Innlögn stafrófs, bæði fyrir allan 
hópinn í einu og í litlum hópum, allt 
eftir þörfum nemenda 

Hafi lestrarstoðir og sýnilegt stafróf 
uppi við í stofum 

Láti nemendur fá vinnubækur við 
hæfi 

Notist við hlutbundna vinnu 

 

Yfirfæri hljóð yfir í orð svo lesturinn 
verði áreynslulaus 

Auki orðaforða 

Æfi sig heima í að lesa léttan texta 

Vinni í kennsluforritum 

 

Stöðupróf tekin með ákveðnu 
millibili, Leið til læsis 

Kennari metur nemendur, stafa og 
hljóðaþekkingu. Endurraðar í 
námshópa ef þurfa þykir 

Gátlistar 

Símat 
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Ritun 

Dregið rétt til stafs. 

Stafsett rétt. 

Samið einfaldan texta frá eigin 
brjósti, svo sem sögu eða frásögn 

 

Lætur nemendur fá vinnubækur við 
hæfi 

Notast við textaskrif 

Æfir sóknarskrift 

Æfir nemendur í að draga  örugglega 
og rétt til stafs.  

Notast við fingrasetningarforrit fyrir 
tölvur 

 

Æfir sig í að skrifa fallega 

Æfir sig í að skrifa rétt 

Skrifar sögur og frásagnir frá eigin 
brjósti 

 

Sjálfsmat 

Símat  

Leiðsagnarmat 

Málfræði  

Þekkt bókstafi 

Þekkt hljóð 

Þekkt orð 

Þekkt samsett orð 

Þekkt setningu 

Þekkt atkvæði 

Þekkt rím 

 

Notar beina innlögn í stafakennslu 

Beitir paravinnu þar sem henni 
verður viðkomið  

Noti stöðvavinnu 

Vinnur með einstaka nemendur sem 
þess þurfa. 

Hefur allt kennsluefni við hæfi hvers 
og eins 

 

 

Geti lesið sér til gagns 

Geti bent á samsett orð í setningu 
eða orðarunu 

Læri að þekkja bókstafi og hljóð 
þeirra 

Læri að þekkja mismunandi orð 

Geti klappað atkvæði 

Geti fundið rímorð 

 

Stöðupróf, endurtekin með ákveðnu 
millibili 

Stöðluð  próf 


