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Lestrarstefna Grunnskóla Grindavíkur 

Stefnum hærra 

Í upphafi skyldi endinn skoða.  

Lestur og lestrarkennsla er ferli sem fram fer alla skólagönguna. Við gerð lestrarstefnunnar er 

horft til þess að við lok grunnskólagöngu hafi öll börn náð sinni bestu mögulegu lestrarfærni. 

Það er lestrarstefnan í hnotskurn. 

Í leikskólanum hefur undirbúningur undir lestrarnám farið markvisst fram með málörvun og 

þjálfun hljóðkerfisvitundar og með því lagður grunnur að lestrarkennslunni. Hin eiginlega 

lestrarkennsla hefst svo í 1. bekk. Með betri undirbúningi barnanna frá leikskólanum, meiri 

þekkingu á lestrarkennslu, auknu framboði á námsefni og aukinni tækni má ætla að skjótari 

árangur náist.  

Áætlað er að stafainnlögn verði lokið fyrir áramót.  

Sett hafa verið fram ný og hærri hraðamarkmið í lestri fyrir hvern árgang.  

Í lestrarstefnunni er meiri áhersla lögð á lesskilning og lestrarfærni strax frá upphafi.  

Með námsmati er fylgst með því hvernig nemendum tekst að ná almennum hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár.  

Við upphaf lestrarkennslu er mikilvægt að vinna markvisst með lestur, ritun, talað mál og 

hlustun á heilstæðan hátt. Lagt er til að nemendur fái þjálfun í að ræða um það sem þeir hlusta 

á og lesa sjálfir, bæði efnislega og einstök hugtök. Ferliritun verði einnig kennd markvisst frá 

upphafi. 

Þá verði foreldrum/forráðmönnum leiðbeint hvernig þeir geti best aðstoðað börn sín.  

 

 

 

1. bekkur 

Áherslur í kennslu 

Hljóðlestraraðferð er notuð við lestarkennslu í 1. bekk. Aðferðin byggir á því að nemendum 

eru kennd heiti og hljóð bókstafanna. Hljóðin eru svo tengd saman í orð. Aðferðin hentar 



 

 

íslenskunni vel þar sem hún er nokkuð hljóðrétt en um leið reynir hún verulega á 

hljóðkerfisvitund nemenda. Einnig eru hugmyndir úr öðrum kennsluaðferðum notaðar við 

kennsluna.  

Í lestrarkennslunni er mikil áhersla lögð á að mæta nemendum þar sem þeir eru staddir hverju 

sinni. Unnið er með tengsl stafs og hljóðs, leshraða, lesöryggi og lesskilning. Þegar nemendur 

hafa tileinkað sér heiti stafs og hljóðs fá þeir léttlestrarbækur og í framhaldi af þeim 

lestrarbækur miðað við stöðu þeirra. Nemendur lesa daglega heima og í skóla. Kennari hlustar 

og kvittar a.m.k. þrisvar  í viku í lestrarhefti nemenda. 

Góður orðaforði er grundvöllur að góðum lesskilningi. Til að auka orðaforða nemenda 1. 

bekkjar er unnið með kennsluaðferðina Orðaspjall, en sú aðferð miðar að því að efla 

ályktunarhæfni, orðaforða, hlustun og lesskilning. Jafnframt notar kennari fastan tíma eða 

nestistíma  til sögulestrar. Að rætt sé um lesefnið stuðlar m.a. að auknum orðaforða, 

málþroska og eykur áhuga á lestri. Nemendur fá að fara á skólabókasafn og velja sér bækur að 

eigin vali til skemmtunar og fróðleiks. 

Lestrarsprettir 

Á hverju skólaári fara fram tveir lestrarsprettir annar á haustönn og sá síðari á vorönn. 

Markmið með lestrarsprettum er að efla orðaforða, hlustun og skilning á lesnum texta. Áætlað 

er að foreldrar lesi fyrir barn sitt í 15-20 mínútur á dag og ræði innihald textans, útskýri orð og 

stuðli að samræðum um það sem lesið er.  

Ritun 

Mikil tengsl eru á milli náms í lestri og ritun og taka þarf mið af því í kennslu. Samhliða 

stafainnlögn er nemendum kennt að draga rétt til stafs og um leið og þeir fá bækur til 

heimalestrar skrifa þeir kerfisbundið þrjú orð úr textanum sem þeir lesa. Ferliritun er eins og 

áður hefur komið fram hluti af lestrarkennslunni. Sögufléttan er aðferð sem hefur verið þróuð 

og unnið með hér við skólann. Lagt er til að hún verði notuð áfram og markvisst unnið með 

hana í ritun a.m.k. 1 x í viku. Unnið verði með sögufléttuna á tvo vegu. Annars vegar þar sem 

saga sem lesin er fyrir börnin er rifjuð upp og táknin höfð til hliðsjónar og hinsvegar þar sem 

nemendur skrifa litla sögu út frá fjórum táknum. 



 

 

Samvinna heimilis og skóla 

Foreldrar eru mjög mikilvægir í lestrarkennslu barna sinna. Innlögn og eftirfylgd í 

lestrarkennslu fer fram í skólanum en lestrarþjálfun fer að mestu fram heima. 

Foreldrar/forráðmenn eru þá í hlutverki lesþjálfa og þurfa að styðja við lestarnám barna sinna 

að lágmarki 10 mínútur á dag 5 daga vikunnar. Til þess að kennslan verði sem árangursríkust 

er nauðsynlegt að þeir sem sinna lestrarþjálfuninni heima fái til þess verkfæri. Þeim verði veitt 

leiðsögn og gerð grein fyrir þeim markmiðum sem stefnt er að. Verði það gert með 

örnámskeiði fyrir foreldra/forráðmenn við upphaf skólagöngu barna þeirra. Einnig er 

mikilvægt að foreldrar lesi fyrir barnið og segi því sögur. Að þau ræði síðan við barnið um 

lesefnið stuðlar m.a. að auknum orðaforða og málþroska og eykur áhuga barnsins á lestri. Ef 

misbrestur er á að heimalestri sé sinnt verður haft samband heim með orðsendingu eða 

samtölum til þess að komast að því hvað veldur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Námsmat  

Námsmat í lestri fer fram allan veturinn. Hópskimanir eru lagðar fyrir tvisvar yfir veturinn. 

Tilgangur þeirra er að fylgjast með námsframvindu nemendanna og finna þá sem talist gætu í 

áhættuhóp varðandi lestrarerfiðleika. 

Við skólabyrjun er staða nemenda könnuð. Í október taka allir nemendur stafakönnun. Allir 

nemendur eru prófaðir annað hvort með stafakönnun eða með hraðaprófi í janúar. Að vori 

taka allir nemendur hraðapróf og fá umsögn ásamt upplýsingum um fjölda lesinna atkvæða á 



 

 

mínútu. Við lok 1. bekkjar eiga nemendur að geta lesið 40 – 60 atkvæði á mínútu.  Í námsmati 

er stuðst við námsmatskvarða sem unninn er út frá settum námsmarkmiðum. 

 

Fyrirlögn Tegund prófs Viðmið um árangur 

Október Stafakönnun 12 bókstafir 

Janúar Stafakönnun  

Hraðapróf 

Allir bókstafirnir og hljóð 

þeirra 

Febrúar Læsi lestrarskimun 1. bekkur 

2.hefti 

65-100% 

Maí Læsi lestrarskimun 1. bekkur 

3. hefti  

Hraðapróf 

65-100% 

40 - 80 atkv. á mínútu                                                                   

 

Viðbrögð við niðurstöðum  

Hafi settum viðmiðum um árangur  ekki verið náð er brugðist við í samvinnu við foreldra og 

sérkennara.
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2. bekkur 

Áherslur í kennslu 

Í lestrarkennslunni er lögð áhersla á að nemendur fái efni við hæfi, þar sem þeir eru staddir 

hverju sinni. Unnin eru ýmis verkefni til að auka lesskilning, leshraða og lesöryggi nemenda. 

Nemendur fá að fara á bókasafn og velja sér bækur að eigin vali til skemmtunar og fróðleiks. 

Til að auka orðaforða verður haldið áfram að vinna með kennsluaðferðina Orðaspjall. Á 

vorönn tekur síðan við vinna með kennsluaðferðina PALS. PALS er lestraraðferð þar sem 

nemendur læra saman í pörum. Paralestur þjálfar nemendur í gagnvirkum lestri, örvar 

einbeitingu þeirra og skilning á því sem þeir eru að lesa og fást við hverju sinni.  

Nemendur lesa daglega heima og í skóla. Kennari hlustar og kvittar a.m.k. þrisvar  í viku í 

lestrarhefti nemenda. 

Lestrarsprettir 

Tveir lestrarsprettir fara fram í 2. bekk. Fyrri lestrarspretturinn fer fram að hausti. Markmið 

hans er að auka leshraða nemenda. Þar er því lögð áhersla á tímatöku. Á vorönn verður 

áhersla á víxllestur og tekinn verður fyrir ákveðinn rithöfundur.   

Ritun 

Áframhaldandi þróun verður í vinnu með „sögufléttuna“. Áhersla er á að vinna markvisst með 

ritun a.m.k. 1 x í viku. Stuðla að fjölbreytni í ritun svo sem að nota dagblöð, auglýsingar, ljóð 

og fleira. Samhliða lestri skrifa nemendur 5 orð í stílabók. Á vorönn er gott að fara frá því að 

skrifa orð í það að skrifa eina setningu í stílabók daglega. 

Samvinna heimilis og skóla 

Foreldrar eru mjög mikilvægir í lestrarkennslu barna sinna. Innlögn og eftirfylgd í 

lestrarkennslu fer fram í skólanum en lestrarþjálfun fer að mestu fram heima.  

Foreldrar/forráðmenn eru þá í hlutverki lesþjálfa og þurfa að styðja við lestarnám barna sinna 

að lágmarki 15 mínútur á dag 5 daga vikunnar. Enn er mikilvægt að foreldrar lesi fyrir barnið 

og ræði innihald textans. Umfjöllun um lesefnið stuðlar m.a. að auknum orðaforða og 



 

 

málþroska og eykur áhuga barnsins á lestri. Ef misbrestur er á að heimalestri sé sinnt verður 

haft samband heim með orðsendingu eða samtölum til þess að komast að því hvað veldur. 

Námsmat 

Leshraði nemenda er kannaður með hraðaprófi nokkrum sinnum yfir skólaárið. Hópskimanir 

eru lagðar fyrir tvisvar yfir veturinn. Tilgangur þeirra er að fylgjast með námsframvindu 

nemendanna og finna þá sem talist gætu í áhættuhóp varðandi lestrarerfiðleika. 

Fyrsta lestrarprófið fer fram að loknum lestrarspretti að hausti. Í lok janúar er annað prófið 

tekið og það þriðja í lok maí. Við lok 2. bekkjar eiga nemendur að geta lesið  100 – 120 

atkvæði á mínútu.  

Staða nemenda í lesskilningi er könnuð með símati. Einnig er hún könnuð með Læsi – 

lestrarskimun 2. bekkur 2. hefti. 

Aston Index stafsetning fyrir 2. bekk. er skimunarpróf í stafsetningu stakra orða eftir 

upplestri.  

Bekkjakennari leggur prófið fyrir alla nemendur í skólabyrjun og les úr niðurstöðunum. Í  

apríl er prófið lagt aftur fyrir þá nemendur sem eru undir viðmiðum eða hafa 6 – 20 villur.  

Í námsmati er stuðst við námsmatskvarða sem unninn er út frá settum námsmarkmiðum. 

Fyrirlögn Tegund prófs Viðmið um árangur 

September Hraðapróf 40 atkv. 

Október Aston index stafetningarpróf 

fyrir 2.bekk 

Læsi lestrarskimun 2. bekkur 

1.hefti 

 

14- 20 stig 

65- 100% 

Janúar Hraðapróf 

Læsi lestrarskimun 2. bekkur    

2. Hefti 

 

80 – 100 atkv. á mínútu. 

65- 100% 



 

 

Apríl Aston index  stafsetningarpróf 

fyrir 2. bekk endurtekið fyrir þau 

sem ekki náðu settum viðmiðum 

í október 

 

Maí Hraðapróf 

 

100 - 120 atkv. á mínútu.                                                                   

Viðbrögð við niðurstöðum 

Brugðist er  við niðurstöðum úr námsmati í leshraða og lesskilningi á bekkjarvísu. Nemandi 

sem ekki nær 40 atkvæðum í lestri að hausti fær einstaklingsáætlun sem unnið verður eftir í 

samvinnu við heimilin og sérkennsluúrræði skólans. Endurmat fer reglulega fram og áætlunin 

er endurskoðuð eftir hvert hraðapróf.   
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3. bekkur 

Áherslur í kennslu 

Í lestrarkennslunni er lögð áhersla á að nemendur fái efni við hæfi, þar sem þeir eru staddir 

hverju sinni. Unnin eru ýmis verkefni til að auka lesskilning, leshraða og lesöryggi nemenda. 

Nemendur fá að fara á bókasafn og velja sér bækur að eigin vali til skemmtunnar og fróðleiks. 

Að hausti verður haldið áfram að vinna með kennsluaðferðina PALS. Á vorönn er byrjað að 

vinna með kennsluaðferðina Orð af orði. „Orð af orði“ er kennsluaðferð sem hægt er að nota í 

öllum greinum og miðar að því að auka orðaforða, lesskilning og yndislestur.  

Nemendur lesa daglega heima og í skóla. Kennari hlustar og kvittar a.m.k. þrisvar  í viku í 

lestrarhefti nemenda. 

Lestrarsprettir 

Tveir lestrarsprettir fara fram í 3. bekk. Fyrri lestrarspretturinn fer fram að hausti. Markmið 

hans er að auka áhuga nemenda á lestri. Stuðst verður við víxllestur. Á vorönn verður áhersla 

á leshraða og tekinn verður fyrir ákveðinn rithöfundur.   

Ritun 

Áframhaldandi þróun verður í vinnu með „Sögufléttuna“. Áhersla er á að vinna markvisst 

með ritun a.m.k. 1 x í viku. Stuðla að fjölbreytni í ritun svo sem að nota dagblöð, auglýsingar, 

ljóð og fleira. Það getur leitt til aukins áhuga á ritun að tengja ritunarvinnu við áhugasvið 

nemenda, Samhliða lestri skrifa nemendur tvær setningar í stílabók daglega.  

Samvinna heimilis og skóla 

Foreldrar eru einn af mikilvægustu hlekkjunum í lestrarkennslu barna sinna. Innlögn og 

eftirfylgd í lestrarkennslu fer fram í skólanum en lestrarþjálfun fer að mestu fram heima.  

Foreldrar/forráðmenn eru þá í hlutverki lesþjálfa og þurfa að styðja við lestarnám barna sinna 

að lágmarki 15 mínútur á dag 5 daga vikunnar. Enn er mikilvægt að foreldrar lesi fyrir barnið 

og ræði innihald textans. Umfjöllun um lesefnið stuðlar m.a. að auknum orðaforða og 

málþroska og eykur áhuga barnsins á lestri. Ef misbrestur er á að heimalestri sé sinnt verður 

haft samband heim með orðsendingu eða samtölum til þess að komast að því hvað veldur. 



 

 

Námsmat 

Leshraði nemenda er kannaður með hraðaprófi nokkrum sinnum yfir skólaárið. Fyrsta 

lestrarprófið fer fram að loknum lestrarspretti að hausti. Í lok janúar er annað prófið tekið og 

það þriðja í lok maí. Við lok 3. bekkjar eiga nemendur að geta lesið  140 – 160 atkvæði á 

mínútu. Í námsmati er stuðst við námsmatskvarða sem unninn er út frá námsmarkmiðum.             

Staða nemenda í lesskilningi verður metin með lesskilningsprófinu Orðarún.                    

Aston Index stafsetning fyrir 3. bekk. er skimunarpróf í stafsetningu stakra orða eftir 

upplestri. Bekkjakennari leggur prófið fyrir alla nemendur í skólabyrjun og les úr 

niðurstöðunum. Í apríl er prófið lagt aftur fyrir þá nemendur sem eru undir viðmiðum eða hafa 

6 – 20 villur.  

Viðbrögð við niðurstöðum 

Brugðist er  við niðurstöðum úr námsmati í leshraða og lesskilningi á bekkjarvísu. Nemandi 

sem ekki nær 100 atkvæðum í lestri að hausti fær einstaklingsáætlun sem unnið verður eftir í 

samvinnu við heimilin og sérkennsluúrræði skólans. Endurmat fer reglulega fram og áætlunin 

er endurskoðuð eftir hvert hraðapróf.   

Fyrirlögn Tegund prófs Viðmið um árangur 

September Hraðapróf 100 atkv. 

Október Aston- index stafetningarpróf 

fyrir 3.bekk 

14- 20 stig 

Janúar Hraðapróf 

Orðarún 

120 – 140 atk. 

Janúar Logos-skimun  Árganginum í heild skipt í 

hópa eftir frammistöðu.  

Apríl Aston index Þeir sem eru undir viðmiðum 

taka prófið aftur. 

Maí Hraðapróf 

Orðarún 

140 - 160 atkv.                                                                    



 

 

4. bekkur 

Áherslur í kennslu 

Í lestrarkennslunni er lögð áhersla á að auka almenna lestrarfærni með því að mæta 

nemendum þar sem þeir eru staddir. Nemendur lesa daglega heima og í skóla. 

Lesskilningur er m.a. talinn byggja á því hvernig ný þekking tengist fyrri þekkingu lesandans. 

Því skiptir miklu máli hvernig staðið er að kennslu á lestri og lesskilningi. Kenna þarf 

nemendum vinnuaðferðir sem þeir geta beitt til þess að auka möguleika sína á að skilja texta 

hraðar og betur en áður. Lesskilningurinn er efldur með því að vinna með hugtök, efla 

orðaforða og ályktunarhæfni nemenda. Fastur tími til þessarar vinnu er einu sinni í viku og 

unnið er samkvæmt PALS og aðferðum gagnvirks lesturs.  Kennsluaðferðin Orð af orði er 

fléttuð inn í allar námsgreinar.  

Að hvetja nemendur til lestrar er mikill stuðningur fyrir lestrarnám þeirra og getur haft áhrif á 

lestrargetu og árangur þeirra í skóla. Í þessu augnamiði taka nemendur þátt í Spurningakeppni 

miðstigs þar sem reynt er að skapa spennu og lestrarhvetjandi anda hjá börnunum. Nemendur 

taka þátt í Litlu upplestrarkeppninni þar sem megináherslan er á framsögn. Einnig er lesið 

fyrir nemendur í nestistímum. 

 

Lestrarsprettir 

Tveir lestrarsprettir fara fram yfir veturinn.  Fyrri lestrarspretturinn fer fram að hausti og hinn 

á vorönn.  Markmið með lestrarsprettum er að auka leshraða, lesskilning og áhuga nemenda á 

lestri. Umsjónarkennarar ákveða að hausti lengd og framkvæmd lestrarsprettanna og er það 

skráð í kennsluáætlun.  

Ritun 

Áframhaldandi þróun verður í vinnu með „Sögufléttuna“ þar sem gert er ráð fyrir að 

nemandinn vinni með alla fléttuna. Áhersla er lögð á þríhyrninginn (skóinn, hjartað og 

höndina). Útskýra þarf mjög vel hvert tákn. Huga þarf að gagnvirkninni í þríhyrningnum og 

orðum sem geta tengst hverju tákni. Vinna á markvisst með ritun a.m.k. 1 x í viku og stuðla 

að fjölbreytni með því að nota dagblöð, auglýsingar, ljóð og fleira.  



 

 

Samvinna heimilis og skóla 

Foreldrar eru mjög mikilvægir í lestrarkennslu barna sinna. Innlögn og eftirfylgd í 

lestrarkennslu fer fram í skólanum en lestrarþjálfun fer að mestu fram heima.  

Foreldrar/forráðmenn eru þá í hlutverki lesþjálfa og þurfa að styðja við lestarnám barna sinna 

að lágmarki 15 mínútur á dag 5 daga vikunnar. Enn er mikilvægt að foreldrar lesi fyrir barnið 

og ræði innihald textans.  Umfjöllun um lesefnið stuðlar m.a. að auknum orðaforða og 

málþroska og eykur áhuga barnsins á lestri. Til þess að kennsla verði sem árangursríkust er 

nauðsynlegt að þeir sem sinna lestrarþjálfuninni heima fái til þess verkfæri. Þeim verði veitt 

leiðsögn og gerð grein fyrir þeim markmiðum sem stefnt er að. Er það gert með örnámskeiði 

fyrir foreldra/forráðamenn á haustfundi. Ef misbrestur er á að heimalestri sé sinnt verður haft 

samband heim með orðsendingu eða samtölum til þess að komast að því hvað veldur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Námsmat  

 

Viðbrögð við niðurstöðum  

Brugðist er  við niðurstöðum úr námsmati í leshraða og lesskilningi á bekkjarvísu. Nemandi 

sem ekki nær 140 atkvæðum í lestri að hausti fær einstaklingsáætlun sem unnið verður eftir í 

samvinnu við heimilin og sérkennsluúrræði skólans. Endurmat fer reglulega fram og áætlunin 

er endurskoðuð eftir hvert hraðapróf.   

Fyrirlögn Tegund prófs Viðmið um árangur 

Ágúst Hraðapróf 
Staðan könnuð eftir sumarið.     

140 atkv. 

September Samræmt próf í íslensku  

Lesskilningspróf /Orðarún 

Orðskilningspróf /Orðalykill 

 

Nóvember Hraðapróf 

Aston index stafsetning 

 

14-20 stig 

Janúar Hraðapróf 

Framsagnarpróf fyrir þá sem 

hafa náð 200 atkv. í lestri. 

Lesskilningspróf  

180-200 atkv. 

 

Gildir 15 % af 

íslenskueinkunn 

Mars Hraðapróf   

Maí Hraðapróf 

Lesskilningspróf 

Framsagnarpróf    

Ritun 

220-240 atkv. 

Gildir 15 % af 

íslenskueinkunn 



 

 

5. bekkur 

Áherslur í kennslu 

Í lestrarkennslunni er lögð áhersla á að auka almenna lestrarfærni með því að mæta 

nemendum þar sem þeir eru staddir. Yndislestur fer fram í skólanum fjóra daga vikunnar en 

þá lesa allir bæði nemendur og kennari í hljóði bækur að eigin vali í 20 mínútur. Nemendur 

lesa daglega upphátt heima fyrir foreldra. 

Lesskilningur er m.a. talinn byggja á því hvernig ný þekking tengist fyrri þekkingu lesandans. 

Því skiptir miklu máli hvernig staðið er að kennslu á lestri og lesskilningi. Kenna þarf 

nemendum vinnuaðferðir sem þeir geta beitt til þess að auka möguleika sína á að skilja texta 

hraðar og betur en áður. Lesskilningurinn er efldur með því að vinna með hugtök, efla 

orðaforða og ályktunarhæfni nemenda. Fastur tími til þessarar vinnu er einu sinni í viku og 

unnið er samkvæmt PALS og öðrum aðferðum gagnvirks lesturs  Kennsluaðferðin Orð af orði 

er fléttuð inn í allar námsgreinar.  

Að hvetja nemendur til lestrar er mikill stuðningur fyrir lestrarnám þeirra og getur haft áhrif á 

lestrargetu og árangur þeirra í skóla. Í þessu augnamiði taka nemendur þátt í Spurningakeppni 

miðstigs þar sem reynt er að skapa spennu og lestrarhvetjandi anda hjá börnunum.  Einnig er 

lesið fyrir nemendur í nestistímum. 

Lestrarsprettir 

Tveir lestrarsprettir fara fram yfir veturinn.  Fyrri lestrarspretturinn fer fram að hausti og hinn 

á vorönn.  Markmið með lestrarsprettum er að auka leshraða, lesskilning og áhuga nemenda á 

lestri. Umsjónarkennarar ákveða að hausti lengd og framkvæmd lestrarsprettanna og er það 

skráð í kennsluáætlun.  

Ritun  

Mikilvægt er að vinna áfram markvisst með ritun og byggja á þekkingu nemenda út frá 

sögufléttunni.   Unnið verði á margvíslegan hátt með ritun svo sem dagbókarskrif, 

blaðagreinar, viðtöl og fleira. Í 5. bekk eiga nemendur að skrifa ritgerð út frá kvikmynd sem 

þau horfa á í kennslustund.   



 

 

Samvinna heimilis og skóla 

Foreldrar eru mjög mikilvægir í lestrarkennslu barna sinna. Innlögn og eftirfylgd í 

lestrarkennslu fer fram í skólanum en lestrarþjálfun fer að mestu fram heima með því að 

hlusta á þau lesa í að minnsta kosti 15 mínútur á dag.  Umfjöllun um lesefnið stuðlar m.a. að 

auknum orðaforða og málþroska og eykur áhuga barnsins á lestri. Ef misbrestur er á að 

heimalestri sé sinnt verður haft samband heim með orðsendingu eða samtölum til þess að 

komast að því hvað veldur. 



 

 

Námsmat 

Fyrirlögn Tegund prófs Viðmið um árangur 

Ágúst Hraðapróf 200 atkvæði 

September Lesskilningspróf /Orðarún 

Orðskilningspróf /Orðalykill 

 

Október Aston index stafsetning 14-20 stig 

Nóvember Hraðapróf  

Janúar Hraðapróf 

Framsagnarpróf fyrir þá sem 

hafa náð 200 atkv. í lestri. 

Lesskilningspróf/ próf unnið af 

kennara   

240-280 atkv. 

 

 

Gildir 15 % af 

íslenskueinkunn 

Maí Hraðapróf 

Framsagnarpróf  

Lesskilningspróf /Orðarún 

 

260-280 atkv. 

 

Gildir 15 % af 

íslenskueinkunn 

 

Viðbrögð við niðurstöðum 

Brugðist er við niðurstöðum úr námsmati í leshraða og lesskilningi á bekkjarvísu. Nemandi 

sem ekki nær 160 atkvæðum í lestri að hausti fær einstaklingsáætlun sem unnið verður eftir í 

samvinnu við heimilin og sérkennsluúrræði skólans. Endurmat fer reglulega fram og áætlunin 

er endurskoðuð eftir hvert hraðapróf.   

 



 

 

6. bekkur 

Áherslur í kennslu 

Í lestrarkennslunni er lögð áhersla á að auka almenna lestrarfærni með því að mæta 

nemendum þar sem þeir eru staddir. Yndislestur fer fram í skólanum fjóra daga vikunnar en 

þá lesa allir bæði nemendur og kennari í hljóði bækur að eigin vali í 20 mínútur. Nemendur 

lesa daglega upphátt heima fyrir foreldra. 

Lesskilningur er m.a. talinn byggja á því hvernig ný þekking tengist fyrri þekkingu lesandans. 

Því skiptir miklu máli hvernig staðið er að kennslu á lestri og lesskilningi. Kenna þarf 

nemendum vinnuaðferðir sem þeir geta beitt til þess að auka möguleika sína á að skilja texta 

hraðar og betur en áður. Lesskilningurinn er efldur með því að vinna með hugtök, efla 

orðaforða og ályktunarhæfni nemenda. Fastur tími til þessarar vinnu er einu sinni í viku og 

unnið er samkvæmt PALS og kennsluaðferðum úr bókinni Lesið til skilnings.  

Kennsluaðferðin Orð af orði er fléttuð inn í allar námsgreinar.  

Að hvetja nemendur til lestrar er mikill stuðningur fyrir lestrarnám þeirra og getur haft áhrif á 

lestrargetu og árangur þeirra í skóla. Í þessu augnamiði taka nemendur þátt í Spurningakeppni 

miðstigs þar sem reynt er að skapa spennu og lestrarhvetjandi anda hjá börnunum.  Einnig er 

lesið fyrir nemendur í nestistímum. 

Lestrarsprettir 

Tveir lestrarsprettir fara fram yfir veturinn.  Fyrri lestrarspretturinn fer fram að hausti og hinn 

á vorönn.  Markmið með lestrarsprettum er að auka leshraða, lesskilning og áhuga nemenda á 

lestri. Umsjónarkennarara ákveða að hausti lengd og framkvæmd lestrarsprettanna og skrá í 

kennsluáætlun.  

Ritun 

Mikilvægt er að vinna áfram markvisst með ritun og byggja á þekkingu nemenda út frá 

sögufléttunni.   Unnið verði á margvíslegan hátt með ritun svo sem dagbókarskrif, 

blaðagreinar, viðtöl og fleira. Í 6. bekk eiga nemendur að skrifa kjörbókarritgerð.   



 

 

Samvinna heimilis og skóla 

Foreldrar eru mjög mikilvægir í lestrarkennslu barna sinna. Innlögn og eftirfylgd í 

lestrarkennslu fer fram í skólanum en lestrarþjálfun fer að mestu fram heima.  Mikilvægt er að 

foreldrar taki þátt í lestrarnámi barna sinna með því að hvetja þau til að lesa að lágmarki 15 

mínútur á dag. Umfjöllun um lesefnið stuðlar m.a. að auknum orðaforða og málþroska og 

eykur áhuga barnsins á lestri.  

Námsmat 

Viðbrögð við niðurstöðum                                                                                             

Brugðist er  við niðurstöðum úr námsmati í leshraða og lesskilningi á bekkjarvísu. Nemandi 

sem ekki nær 200 atkvæðum í lestri að hausti fær einstaklingsáætlun sem unnið verður eftir í 

samvinnu við heimilin og sérkennsluúrræði skólans. Endurmat fer reglulega fram og áætlunin 

er endurskoðuð eftir hvert hraðapróf.   Nemendum verður skipt upp í hópa eftir niðurstöðum 

úr LOGOS lestrarskimuninni. 

Fyrirlögn Tegund prófs Viðmið um árangur 

Ágúst Hraðapróf 200 atkvæði 

September 
Lesskilningspróf /Orðarún 

Orðskilningspróf /Orðalykill 
 

Október Aston index stafsetning 

LOGOS - lestrarskimun 

14-20 stig 

Brugðist við niðurstöðum á 

bekkjarvísu og 

einstaklingslega. 

Nóvember Hraðapróf   

Janúar Hraðapróf       

Framsagnarpróf 

Lesskilningspróf   

280-300 atkvæði 

Gildir 15 % af 

íslenskueinkunn 

Maí Hraðapróf       

Framsagnarpróf 

Lesskilningspróf   

300 atkvæði 

Gildir 15 % af 

íslenskueinkunn 



 

 

7. bekkur 

Áherslur í kennslu 

Í lestrarkennslunni er lögð áhersla á að auka almenna lestrarfærni með því að mæta 

nemendum þar sem þeir eru staddir. Nemendur lesa daglega heima og í skóla. Í skóla er 15 

mínútum varið daglega til yndislesturs (hljóðlesturs) kl. 8:00 -8:15 

Lesskilningur er m.a. talinn byggja á því hvernig ný þekking tengist fyrri þekkingu lesandans. 

Því skiptir miklu máli hvernig staðið er að kennslu á lestri og lesskilningi. Kenna þarf 

nemendum vinnuaðferðir sem þeir geta beitt til þess að auka möguleika sína á að skilja texta 

hraðar og betur en áður. Lesskilningurinn er efldur með því að vinna með hugtök, efla 

orðaforða og ályktunarhæfni nemenda. Fastur tími til þessarar vinnu er einu sinni í viku og  

aðferðum gagnvirks lesturs beitt.  Kennsluaðferðin Orð af orði er fléttuð inn í allar 

námsgreinar.  

Að hvetja nemendur til lestrar er mikill stuðningur fyrir lestrarnám þeirra og getur haft áhrif á 

lestrargetu og árangur þeirra í skóla. Nemendur 7. bekkjar búa sig undir og taka þátt í 

Upplestrarkeppni grunnskóla þar sem megináherslan er á framsögn. Undirbúningur hefst á 

degi íslenskrar tungu 16. nóvember og er á ábyrgð íslenskukennara í samráði við 

umsjónarkennara 

 

Lestrarsprettir 

Lestrarsprettur fer fram einu sinni yfir veturinn.  Markmið með lestrarsprettum er að auka 

leshraða, lesskilning og áhuga nemenda á lestri. Umsjónarkennarar ákveða að hausti lengd og 

framkvæmd lestrarsprettsins og er það skráð í kennsluáætlun.  

Samvinna heimilis og skóla 

Foreldrar eru mjög mikilvægir í lestrarkennslu barna sinna. Innlögn og eftirfylgd í 

lestrarkennslu fer fram í skólanum en lestrarþjálfun fer að mestu fram heima.  Mikilvægt er að 

foreldrar taki þátt í lestrarnámi barna sinna með því að hvetja þau til að lesa að lágmarki 15 

mínútur á dag. 
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Námsmat  

Fyrirlögn Tegund prófs Viðmið um árangur 

Ágúst Hraðapróf 

Staðan könnuð eftir sumarið. 

200 atkv. 

. 

September Samræmt próf í íslensku  

Lesskilningspróf /Orðarún 

Orðskilningspróf /Orðalykill 

 

Nóvember/Desember Hraðapróf 

Aston index stafsetning 

325 atkv. 

14-20 stig 

Janúar Framsagnarpróf  

Lesskilningspróf   

 

Gildir 15 % af 

íslenskueinkunn 

Apríl/Maí Hraðapróf 

Lesskilningspróf 

Framsagnarpróf    

325 atkv. 

Gildir 15 % af 

íslenskueinkunn 

Viðbrögð við niðurstöðum  

Brugðist er við niðurstöðum úr námsmati í leshraða og lesskilningi á bekkjarvísu. Nemandi 

sem ekki nær 200 atkvæðum í lestri að hausti fær einstaklingsáætlun sem unnið verður eftir í 

fjórar vikur. Honum og foreldrum hans verði gerð grein fyrir stöðu hans og hver markmið 

vetrarins séu. Honum kynntar hvaða leiðir eru færar og hann fær tækifæri til að segja með 

eigin orðum hvaða leið hann kjósi að fara. Endurmat fer fram með hraðaprófi og ný áætlun 

gerð. 



 

 

8. – 10. bekkur 

Áherslur í kennslu 

Í lestrarkennslunni er lögð áhersla á að auka almenna lestrarfærni með því að mæta 

nemendum þar sem þeir eru staddir. Nemendur lesa daglega heima og í skóla. Í skóla er 15 

mínútum varið daglega til yndislesturs (hljóðlesturs) kl. 8:00 -8:15 

Lesskilningur er m.a. talinn byggja á því hvernig ný þekking tengist fyrri þekkingu lesandans. 

Því skiptir miklu máli hvernig staðið er að kennslu á lestri og lesskilningi. Kenna þarf 

nemendum vinnuaðferðir sem þeir geta beitt til þess að auka möguleika sína á að skilja texta 

hraðar og betur en áður. Lesskilningurinn er efldur með því að vinna með hugtök, efla 

orðaforða og ályktunarhæfni nemenda. Fastur tími til þessarar vinnu er einu sinni í viku og  

aðferðum gagnvirks lesturs.  Kennsluaðferðin Orð af orði er fléttuð inn í allar námsgreinar.  

Að hvetja nemendur til lestrar er mikill stuðningur fyrir lestrarnám þeirra og getur haft áhrif á 

lestrargetu og árangur þeirra í skóla.  

Lestrarhvatning  

 Bókakynningar 

 Nýjar bækur (veggspjöld, umsagnir, stýrt val) 

Bókakynning 

Bókakynning felst í því að nemendum eru kynntar helstu barna- og unglingabækur sem gefnar 

hafa verið út og eru til á almennings- og skólabókasöfnum. Á heimasíðu Borgarbókasafns 

Reykjavíkur  borgarbokasafn.is er t.d. að finna síðu með helstu flokkum bóka sem höfða til 

barna og unglinga. Dæmi um bókaflokka eru  draugasögur, fantasíur, spennusögur og 

unglingabækur. Undir hverju bókaflokki eru bækurnar kynntar með mynd af forsíðu og stuttri 

lýsingu á innihaldi bókarinnar Dæmi um bók undir flokknum spennusögur er þetta:  

  Krakkinn sem hvarf eftir Þorgrím Þráinsson 

Hvernig ætli sé að eiga brjálaðan uppfinningamann fyrir föður? Kára finnst það 

oftast skemmtilegt en daginn sem tilraunin með tunguna á frosna rörinu fer út 

um þúfur og milljónir manna hlæja að feðgunum á YouTube er hann samt ekkert 

glaðasti ellefu ára strákur í heimi. Þó veit hann ekki að pabbi hans er að spá í miklu háskalegri 

hluti úti í tilraunaskúrnum sínum þegar enginn sér til. 

http://www.borgarbokasafn.is/desktopdefault.aspx/tabid-3384/5439_read-33965/


 

 

Krakkinn sem hvarf er fjörug saga úr litlu þorpi þar sem draugar leika lausum hala, 

stórhættulegt er að stela sér sjampói í sundlauginni, bílar keyra langt út á sjó um miðja nótt og 

best er að gæta sín vel á því óþekkta. 

Þorgrímur Þráinsson hefur um árabil verið einn vinsælasti barna- og unglingabókahöfundur 

okkar. Hér sendir hann frá sér sem er í senn bráðfyndin og hörkuspennandi. Bókin er tilvalin 

fyrir stelpur og stráka frá níu ára aldri. 

 

Lestrarsprettir 

Lestrarsprettur fer fram einu sinni yfir veturinn.  Markmið með lestrarsprettum er að auka 

leshraða, lesskilning og áhuga nemenda á lestri. Umsjónarkennarar ákveða að hausti lengd og 

framkvæmd lestrarsprettanna og er það skráð í kennsluáætlun.  

Samvinna heimilis og skóla 

Foreldrar eru mjög mikilvægir í lestrarkennslu barna sinna. Innlögn og eftirfylgd í 

lestrarkennslu fer fram í skólanum en lestrarþjálfun fer að mestu fram heima.  Mikilvægt er að 

foreldrar taki þátt í lestrarnámi barna sinna með því að hvetja þau til að lesa að lágmarki 15 

mínútur á dag. Umfjöllun um lesefnið stuðlar m.a. að auknum orðaforða og málþroska og 

eykur áhuga barnsins á lestri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Námsmat 8. bekkur 

Fyrirlögn Tegund prófs Viðmið um árangur 

Ágúst Hraðapróf 

Staðan könnuð eftir 

sumarið. 

250 atkv. 

 

September Lesskilningspróf /Orðarún   

Desember/Janúar Hraðapróf  350 atkv. 

 

Janúar Lesskilningspróf Gildir 15 % af 

íslenskueinkunn 

Apríl/Maí Hraðapróf 

 

Lesskilningspróf /Orðarún 

 

350 atkv. 

Gildir 15 % af 

íslenskueinkunn 

 

 

Viðbrögð við niðurstöðum  

Brugðist er við niðurstöðum úr námsmati í leshraða og lesskilningi á bekkjarvísu. Nemandi 

sem ekki nær 200 atkvæðum í lestri að hausti fær einstaklingsáætlun sem unnið verður eftir í 

fjórar vikur. Honum og foreldrum hans verði gerð grein fyrir stöðu hans og hver markmið 

vetrarins séu. Honum kynntar hvaða leiðir eru færar og hann fær tækifæri til að segja með 

eigin orðum hvaða leið hann kjósi að fara. Endurmat fer fram með hraðaprófi og ný áætlun 

gerð. 



 

 

Námsmat 9. bekkur 

 

Viðbrögð við niðurstöðum  

Brugðist er við niðurstöðum úr námsmati í leshraða og lesskilningi á bekkjarvísu. Nemandi 

sem ekki nær 200 atkvæðum í lestri að hausti fær einstaklingsáætlun sem unnið verður eftir í 

fjórar vikur. Honum og foreldrum hans verði gerð grein fyrir stöðu hans og hver markmið 

vetrarins séu. Honum kynntar hvaða leiðir eru færar og hann fær tækifæri til að segja með 

eigin orðum hvaða leið hann kjósi að fara. Endurmat fer fram með hraðaprófi og ný áætlun 

gerð. 

Fyrirlögn Tegund prófs Viðmið um árangur 

Ágúst Hraðapróf 

Staðan könnuð eftir sumarið. 

300 atkv 

September 

LOGOS skimun 

GRP 14h stafsetning 

Brugðist við niðurstöðum á 

bekkjarvísu og 

einstaklingslega. 

 

Desember /Janúar Hraðapróf 375 atkvæði 

Janúar Lesskilningur  Gildir 15 % af 

íslenskueinkunn 

Apríl /Mai Hraðapróf 

Framsagnarpróf 

Lesskilningur 

375 atkvæði 

Gildir 15 % af 

íslenskueinkunn 



 

 

Námsmat 10. bekkur 

 

Viðbrögð við niðurstöðum  

Brugðist er við niðurstöðum úr námsmati í leshraða og lesskilningi á bekkjarvísu. Nemandi 

sem ekki nær 200 atkvæðum í lestri að hausti fær einstaklingsáætlun sem unnið verður eftir í 

fjórar vikur. Honum og foreldrum hans verði gerð grein fyrir stöðu hans og hver markmið 

vetrarins séu. Honum kynntar hvaða leiðir eru færar og hann fær tækifæri til að segja með 

eigin orðum hvaða leið hann kjósi að fara. Endurmat fer fram með hraðaprófi og ný áætlun 

gerð.

Fyrirlögn Tegund prófs Viðmið um árangur 

Ágúst Hraðapróf 

Staðan könnuð eftir sumarið. 

300 atkv. 

September Samræmt próf í íslensku 

Brugðist við niðurstöðum á 

bekkjarvísu og 

einstaklingslega. 

 

Desember /Janúar Hraðapróf 400 atkvæði 

Janúar Lesskilningur Gildir 15 % af 

íslenskueinkunn 

Apríl /Maí Hraðapróf  

Lesskilningur  

400 atkvæði 

Gildir 15 % af 

íslenskueinkunn 
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Próf og mælitæki 

Læsi - Lestrarskimun 

Læsi - lestrarskimun er ætlað að athuga lestrarhæfni nemenda í 1. og 2. bekk. Annars vegar 

til að finna nemendur sem kunna að vera í áhættuhópi vegna lestarerfiðleika. Hins vegar að 

veita kennurum upplýsingar til að skipuleggja kennslu nemenda. Prófið er þýtt úr norsku og 

staðfært af Guðmundi B. Kristmundssyni og Þóru Kristinsdóttur og kom út árið 2000. Prófið 

samanstendur af fimm heftum. Þrjú eru fyrir 1. bekk og tvö fyrir 2. bekk. 

Prófþættir eru: 

1. bekkur. 1. hefti 

Viðhorf til lesturs 

Skilningur á hugtökum sem koma fyrir í ritmáli. Hvort nemendur geti gert greinarmun á 

bókstöfum, tölustöfum og öðrum táknum 

Málvitund. Hvort nemendur þekki hugtökin setning, orð, atkvæði og hljóð, greini lengd orða, 

fjölda orða í setningu, atkvæði og hljóð 

1. bekkur. 2. hefti 

Bókstafakunnátta, stór og lítill stafur 

Að þekkja bókstafi út frá hljóði og tákni 

Greina forhljóð í orðum og ritun bókstafa sem tákna hljóðið 

Hljóðtenging, að tengja saman hljóð í orð 

Lesa einföld orð og tengja við rétta mynd 

1. bekkur. 3. hefti 

Lesa stuttar einfaldar setningar og velja rétta mynd 

Lesa stuttar gátur og velja viðeigandi mynd 

Lesa stutt fyrirmæli og fara eftir þeim við litun myndar 

Að skrifa orð við myndir 

 



 

 

2. bekkur. 1.hefti 

Viðhorf til lestrar 

Lesa orð án samhljóðasambanda og velja viðeigandi mynd 

Að greina á milli orðhluta í samsettum orðum 

Að lesa stök orð með samhljóðasamböndum og tvöföldum samhljóða og velja rétta mynd 

2. bekkur. 2. hefti 

Lesa setningar og finna viðeigandi myndir 

Hlusta á upplestur og merkja við rétt svör 

Að velja rétt orð út frá samhengi 

Lesa texta og velja rétt svar í fjölvalspurningum 

Lesa fyrirmæli í texta og merkja inn á kort í samræmi við þau 

 

Aston –Index 

Aston Index-lestrargreiningarpróf er ætlað nemendum á aldrinum 7-12 ára. Það er enskt, eftir 

Margaret J. Newton og Michael E. Thomas (1976), en þýtt og staðfært úr norsku af Félagi 

íslenskra sérkennara (Bjarnfríður Jónsdóttir o.fl.) og gefið út á Íslandi árið 1996. 

Stafsetningarhluti Aston- Index fyrir 2. - 7.bekk bekk er notað sem hóppróf í stafsetningu 

stakra orða eftir upplestri. Með svörum nemendanna fæst yfirsýn yfir almenna erfiðleika í 

stafsetningu í hverjum bekk fyrir sig og hvað hver og einn nemandi þarf sérstaklega að bæta.  

Bekkjakennari/ sérkennari leggur prófið fyrir alla nemendur í skólabyrjun og les úr 

niðurstöðunum. Í apríl er prófið lagt aftur fyrir þá nemendur sem eru undir viðmiðum eða hafa 

6 – 20 villur.  

Orðarún 

Lesskilningsprófið Orðarún er samið af Dagnýju Elfu Birnisdóttur, Rósu Guðrúnu 

Eggertsdóttur og Amalíu Björnsdóttur og gefið út af Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á 

Akureyri. Í Orðarún eru 12 stöðluð lesskilningspróf ætluð nemendum í 3. - 8. bekk. 

Orðarún er aðgengilegt á vefkerfinu Mentor  



 

 

Orðalykill  

Orðalykill er staðlað orðaforðapróf fyrir börn á grunnskólaaldri. Höfundar prófsins eru: Eyrún 

Kristína Gunnarsdóttir, Daníel Þór Ólason og Jörgen Pind 

LOGOS 

LOGOS er nýtt tölvuforrit/próf  til að greina dyslexíu og aðra lestrarerfiðleika hjá börnum, 

unglingum og fullorðnum. Bjarnfríður Jónsdóttir, Guðbjörg Ingimundardóttir, Guðlaug 

Snorradóttir og Gyða M. Arnmundsdóttir hafa þýtt, staðlað og staðfært það í samstarfi við 

lestrarsérfræðinginn prófessor Torleiv Høien frá Noregi. Það kom út á Íslandi 2008 

LOGOS skiptist í tvo prófaflokka. Annar prófaflokkurinn er ætlaður nemendum í 3. – 5. bekk, 

en hægt er að nota ákveðna þætti úr prófinu fyrir nemendur í 2. bekk í þeim tilgangi að greina 

lestrarerfiðleika barna eins fljótt og unnt er. Prófaflokkurinn skiptist í 17 prófþætti og lögð er 

áhersla á snemmtæka íhlutun og kennslufræðileg úrræði hvað varðar lestrarnám barna. 

Hinn prófaflokkurinn er ætlaður nemendum í 6. – 10. bekk og fullorðnum. Sá prófaflokkur er 

í 14 prófþáttum sem greina leshraða, lesskilning, hlustunarskilning, umkóðun og aðra 

lestrartengda færni. Flestir prófþættirnir eru metnir með tilliti til nákvæmni og viðbragðsflýtis.  

Prófin eru stöðluð út frá aldurssvarandi viðmiðun.  

LOGOS nýtist einnig til skimunar á heilum bekkjum eða árgöngum. Sérkennari leggur prófið 

fyrir og les úr niðurstöðum   

 

 

 

Kennsluaðferðir  

PALS  

PALS sem er samtvinnnað efni úr fornum fræðum og nýjum. Aðferðin er hingað komin frá 

Bandaríkjunum og hefur hún gefið góða raun þar og einnig í þeim skólum sem hún hefur 



 

 

verið reynd í hér á landi.  

Aðferðin- PALS- pör að læra saman- gerir kröfu um mikla samvinnu nemenda. Þeir hjálpast 

að við lesturinn- lesa hvor fyrir annan- leiðrétta og spyrja hvor annan út úr og ræða svo um 

lesefnið.  

Lesefnið getur verið mjög fjölbreytilegt. Það er valið eftir aldri, færni og áhugasviði lesenda. 

Paralesturinn þjálfar nemendur í gagnvirkum lestri, örvar einbeitingu þeirra og skilning á því 

sem þeir eru að lesa og fást við hverju sinni. Smám saman geta nemendur sjálfir farið að nota 

þessa aðferð við heimanám eða próflestur og bæta um leið námsárangur sinn. Við lok 

grunnskóla er nauðsynlegt að nemendur hafi náð góðum tökum á lestri og lesskilningi. 

Grundvöllur frekara náms byggist á góðri lestrarfærni.  

 

Orðaspjall  

Orðaspjall er aðferð sem byggir á því að lesið er upphátt fyrir nemendur og um leið eru þeir 

virkjaðir með þátttöku. Orðaspjall er aðferð sem virkjar og eflir hlustunarskilning, 

ályktunarhæfni, tjáningarhæfni og orðskilning hjá nemendum. Aðferðin er viðurkennd 

kennsluaðferð. Erlendar rannsóknir sýna fram á að hún sé áhrifarík leið til þess að efla 

lesskilning og orðaforða hjá nemendum. Orðaforðakennslan verður lifandi og  skemmtileg þar 

sem orð eru sett í samhengi við raunverulegar aðstæður. Þ.e. tengd við reynsluheim og fyrri 

þekkingu nemenda í hinu daglega lífi eins og kostur er. Aðferðin byggir á því að skilgreina 

orð og koma þeim í merkingarbært form þannig að nemendur eigi auðveldara með að tileinka 

sér og skilja ný orð í rituðu máli. Aðalmarkmið kennslunnar er að virkja hlustunarskilning, 

frásagnarhæfni og ályktunarhæfni hjá nemendum með því að gefa þeim tækifæri á að hlusta 

og tjá sig.  

 

Sögufléttan (Sögufléttuaðferðin/ hjálpartæki við sögugerð) 

Þessi kennsluaðferð byggir á því að skapa sögu utan um eitthvað eins og t.d. dúkku þar sem 

hvert tákn hefur ákveðið hlutverk/gildi í framvindu sögunnar. Sögufléttan auðveldar 

nemendum að skilja söguuppbyggingu. Sögufléttan er leið til að leiðbeina nemendum að átta 

sig á innra skipulagi sögugerðar. Aðferðin byggir á því að auðvelda nemendum að skipuleggja 



 

 

og tjá hugsanir sínar í munnlega og skriflega framsögn. Sögufléttan er aðferð sem auðveldar 

nemendum að koma frá sér skriflegri frásögn í merkingarbært form þar sem hver atburður 

leiðir nemandann áfram til að skapa heildstæða söguuppbyggingu. Meginmarkmið 

kennslunnar auk skriflegrar uppbyggingar er að efla rökhugsun nemenda m.a. 

tilfinningatengsl og ábyrgð þ.e. orsök, afleiðing og lausnarleit.  

Söguflétta fyrir 1. bekk 

Þegar í fyrsta bekk er byrjað að vinna með sögufléttuna. Táknin sem unnið er með kveikja 

hugmyndir meðal nemenda. Táknin eru, andlit, stjarna, hjarta, slaufa og hjarta. Unnið er 

markvisst með sameiginlega sögu út frá táknunum með nemendum. Kennari leiðir nemendur 

áfram og býr hann nokkrum sinnum til sameiginlega sögu út frá táknunum með nemendum. 

Bein kennsla. Nota myndir sem hjálpartæki til þess að kveikja hugmyndir meðal nemenda. 

Hægt er að breyta af og til  með því að vinna út frá myndasögu þar sem hver hluti sögunnar er 

tengdur réttu tákni.  

Söguflétta fyrir 2. bekk  

Notuð verða sömu tákn í fléttu og fyrir fyrsta bekk en auk þess er „skónum“ bætt við. Andlit, 

stjarna, skór, slaufa og hjarta. Mikilvægt að rifja sögutáknin upp t.d. með því að lesa sögu 

með nemendunum og láta þá tengja táknin við um leið og sögunni vindur fram. Kennari og 

nemendur skrifa síðan sameiginlega sögu með hjálp táknanna. Hægt að nota myndir sem 

kveikju þar sem nemendur skrifa sögu út frá ákveðinni mynd. Áhersla er lögð á að vinna 

markvisst með ritun a.m.k. 1 x í viku. Stuðla að fjölbreytni í ritun, s.s. nota dagblöð, 

auglýsingar, ljóð og fleira. 

Söguflétta fyrir 3. bekk 

Smátt og smátt er bætt við tákn sögufléttunar þ.e. auk stóru táknanna sem komin eru fyrir er 

hlekkjunum bætt við. Eftir því sem nemendur verða færari í að byggja upp sögu verða 

hlekkirnir ósjálfrátt fleiri en hlekkirnir byggja á að gera áætlun eða á því sem áður hefur 

komið fram í sögunni. Höndin táknar áætlun eða kemur í framhaldi af fyrri táknum þ.e. 

andliti, stjörnu, skó, hjarta . Hlekkurinn er svo tákn um framhaldið. Til þess að kynna höndina 

og hlekkina er gott að lesa sögur og ræða með nemendum hvernig þessi tákn tengjast og koma 

fram í sögunni. Mikilvægt að halda áfram að vinna með myndatáknin samhliða rituninni 



 

 

þannig að hún festist auðveldlega í minni. Gott er að snúa verkefnavinnunni við þ.e. þannig að 

nemendur lesa ákveðna sögu greina hana og finna sjálfir  út hvenær það sem fram kemur í 

sögunni á við hvert tákn. 

Víxllestur  

Í víxllestri eru bæði kennarinn/foreldrið og nemandinn þátttakendur í lestrinum. Báðir eru 

með sama textann sem er valinn með tilliti til þess hver staða nemandans er í lestri. Mikilvægt 

er að kennarinn byrji að lesa og hafi í huga að leshraðinn sé í samræmi við leshraða 

nemandans þannig að viðkomandi geti fylgst með á sínum hraða. Þegar kennarinn/foreldrið 

hefur lesið eina til tvær síður, leggur hann til að nemandinn lesi svolítið sjálfur ef til vill tvær 

til þrjár línur eða bara nokkur orð ef nemandinn á í miklum lestrarerfiðleikum. Þessi víxllestur 

heldur áfram, en hægt og sígandi minnkar kennarinn sinn þátt í lestrinum og lestur nemandans 

verður meiri. Einnig er hægt að ákveða í byrjun hversu margar línur kennarinn/foreldrið les og 

hversu margar nemandinn les. Þá kemur upp sú staða sem nemandinn er sáttastur við, og 

gefur mestu möguleikana á fjölbreytni og leik. Kennari/foreldriðog nemandi þurfa að vera 

sammála um að kennarinn lesi eins margar línur og hann vill og að kennarinn geti stoppað 

hvenær sem hann vill í miðri setningu. Nemandinn á þá að halda áfram eins lengi og hann 

treystir sér til. Þegar nemandinn stoppar tekur kennarinn/foreldrið við. Þessu heldur áfram þar 

til lestri er lokið. Mikilvægt er að nemandinn fái sjálfur að ákveða hversu mikið hann ætlar að 

lesa. Það getur farið eftir því hvernig honum líður og hversu jákvæður hann er þá stundina. Ef 

nemandinn velur að lesa stuttan texta þarf kennarinn að komast að því hvað veldur valinu. Í 

sumum tilfellum er það vegna þess að nemandinn er að komast hjá því að lesa. Kennarinn 

getur þá sjálfur lesið stutt í einu þannig að nemandinn verði að lesa oftar. Ef nemandinn gerir 

sitt besta en er ef til vill þreyttur og illa fyrirkallaður ætti kennarinn að lesa meira og gefa 

nemandanum kost á að lesa minna. Reynslan sýnir að yfirleitt fylgist nemandinn með því sem 

kennarinn er að lesa, hafi textinn verið valinn út frá áhugasviði nemandans og lestrarfærni. 

 

Gagnvirkur lestur 

 

Aðferðin felur í sér fjögur þrep auk forstigs og endurtekningar 

Forstig: Lestur 



 

 

Nemendur og kennari lesa stuttan kafla úr texta. Einn þeirra (kennarinn í fyrstu) er 

stjórnandi og les hann upphátt, hinir fylgjast með í hljóði. Lesturinn ætti ekki að vera 

langur. Ein efnisgrein er lesin í einu. Nemendur sem eiga í erfiðleikum með að lesa 

kaflann einir geta unnið með öðrum færari lesara (í pari). 

1. Samantekt 

Stjórnandinn tekur saman helstu atriði efnisins. Hann segir hvert meginefnið er. 

Aðrir geta bætt við eða mótmælt. Mikilvægt er að reyna að halda sig við aðalatriði 

og sleppa smáatriðum. 

2. Spurninga spurt 

Stjórnandi spyr einnar eða fleiri spurninga sem líklegt er að kennari myndi spyrja 

úr efninu. Þessi æfing gefur nemendum færi á að æfa sjálfsspurningar og ákveða 

mikilvæg atriði sem gætu komið til prófs seinna. 

3. Útskýringar á orðum 

Stjórnandi athugar hvort eitthvað þurfi útskýringar við. Á þessu stigi spyrja 

nemendur spurninga um atriði sem þeim finnst erfitt að skilja og vilja fá nánari 

útskýringar á. Kennarinn getur spurt spurninga og hvatt til spurninga frá hópnum 

eða bekknum. Þessu stigi er sleppt ef nemendum finnst allt skýrt og auðskilið. 

4. Forspá 

Stjórnandi spáir fyrir um framhald textans, það sem næst kemur. Nemendur bæta 

við eigin ályktunum. 

Endurtekning ferlis Annar stjórnandi tekur nú við og ferlið er endurtekið þar til 

lokið hefur verið við lestur textans sem lesa á.  

                                     (Jarþrúður Ólafsdóttir) 

 

Lestrarsprettir 

Lestrarátak er áhrifarík leið til þess að auka lestur hjá nemendum. Þar eru margar leiðir færar 

og æskilegt að ekki sé alltaf valin sama leiðin. Framkvæmd og útfærsla átaksins þarf að vera 

vel skipulögð þannig að allir nemendur hafi tækifæri til að bæta sig og standa sig vel. Erfitt er 

að gefa viðmið um lengd átaksins. Aðstæður og tegund átaks spila þar inn í en hægt er að hafa 

tvær til fjórar vikur sem viðmið. Átakið sé alltaf kynnt foreldrum með heimsendu bréfi.  

 


