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1. Inngangur 
 

Læsisteymi Foldaskóla var stofnað á vorönn 2016 og hófst starfsemi þess á að 
sitja námskeið hjá  Ingibjörgu blsls(vantar nafn)  „Lestur á dagskrá“ á 
Menntavísindasviði HÍ.  Veturinn 2016 – 2017 og vann teymið að stefnumörkun 
skólans í læsi og þróun læsisstefnu. Farið var yfir hvað væri verið að gera í 
hverjum árgangi til að styðja við lestur og læsi, það tekið saman í skjal til 
samanburðar við stefnumörkun í læsi í hverfi 4i. Í þeirri vinnu skoðuðu kennarar 
í hverjum árgangi og hverju fagi fyrir sig hvað væri hægt að gera betur til að 
styðja við læsi og efla lestarfærni nemenda sjá bls. 2 - 18.  
 Nemendur í öllum árgöngum tóku lesfærnipróf og fylgdi það mat með 
einkunnaskýrslu nemenda við skólalok í öllum árgöngum nema 10. bekk. 
Lesfærniprófin tóku nemendur yngsta- og miðstigs tvisvar sinnum yfir veturinn 
en 8. – 10. árgangurinn einungis einu sinni. Unninn var grunnur að 
viðbragðsáætlun til að mæta útkomu lesfærniprófana og þarf að fullvinna þá 
áætlun á næsta skólaári. Stefnt er að því að allir árgangar verði  
lesfærniprófaðir tvisvar sinnum á næsta skólaári og brugðist við þegar 
nemendur ná ekki viðunandi færni. 
 Ljóst er að efling lesturs og læsis er þróunarverkefni til framtíðar og því er 
mikilvægt að allir sem koma að kennslu nemenda, sama á hvaða stigi eða í 
hvaða fagi, taki ábyrgð og leggi hönd á plóginn. Stefna skólans er að samþætta 
þjálfun í lesfærni við allt skólastarf eins og kostur er og vera meðvituð um 
mikilvægi lestur og læsis í hinu stóra samhengi.  Foldaskóli mun á næstu árum 
halda áfram þessari þróunarvinnu og stefna að því að nemendur skólans séu 
sem best í stakk búnir hvað varðar læsi og lesfærni þegar þeir kveðja skólann að 
loknu grunnskólanámi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Stefnumörkun fyrir Foldaskóla 1. – 10. bekk 
 

Stefnumörkun fyrir 1. bekk 

 Markmið Mat á 
markmiðum 

Kennsluaðferðir og skipulag Matstæki og 
aðferðir 

Viðmið um árangur 

Texti og 
upplestur 
 

Nemandinn: 
 Les aldurssvarandi texta 

 Eykur við leshraða og liðleika. 
Þekkir mismunandi grunnflokka 
bókmennta (t.d. skáldsögur, 
myndasögur, þjóðsögur, 
ævintýri, ljóð, o. s. frv) 

 

 
Getur lesið 
einfaldan texta. 
 
 
 
Getur lesið eigin 
texta. 

Byrjendalæsi: 
 Þátttökulestur/endurtekinn 

lestur 
 Kórlestur. 
 Paralestur. 
 Skiptilestur. 
 Leitarlestur. 
 Orðaskuggar. 
 Heimalestur. 

 

 
 
Leið til læsis 
 
 

 
Raddlestrarpróf. 
Orð á mínútu 20 - 75 
 

Viðhorf Nemandinn: 
 Velur sér lesefni og bækur við hæfi, 

getu og áhuga. 
 Les/skoðar sér til ánægju. 

 

Les bækur heima 
og í skóla. 

 Umræður um efni texta    

Aðferðir 
og færni 

Nemandinn: 
 Þekkir bókstafi og hljóð þeirra.  
 Áttar sig á hljóðgreiningu, 

fremst –í miðju-og aftast í orði.  
 Getur lesið algengar orðmyndir. 
 Þekkir endingar og beygingar orða. 

 
Þekkir alla stafi 
og hljóð þeirra. 
 
Hefur aukið 
orðaforða, 
málskilning og 
lesskilning. 

Samtengjandi og 
sundurgreinandi aðferðir: 

 Hjóðaaðferð 
 Lykilorðavinna 
 Stafavinna. 
 Spilaskífa. 
 Slönguspil. 

 
 
Stafa- og 
hljóðakannanir 
 
Raddlestrarpróf 
tvisvar til þrisvar á 
skólaárinu 
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 Byrjar að leiðrétta sig við villur í 
lestri. 

 Nær samhengi í texta þó að hann 
þekki ekki öll orðin. 

 Spáir fyrir um framhald sögu. 
 Þekkir bókatitla og einstaka 

höfunda. 
 

 

 
Getur lesið 
algengar 
orðmyndir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Samvinnuspjöld. 
 Klapp og kubbar. 
 Minnisspil. 
 Orðabingó. 
 Stafasúpa. 
 Hugtakakort/sólarkort. 
 Orðarugl. 
 Orðaskuggar. 
 Gefa – taka. 
 Veiðimaður. 
 Eyðufylling. 
 Leifturspjöld. 
 Lita fyrir staf. 
 Orðmyndir. 

 

Markviss málörvun 
 Hlustun. 
 Rím. 
 Vinna með stöðu hljóða 

í orðum. 
 Orð og setningar.  

 
 

Skilningur 
og 
viðbrögð 

Nemandinn: 
 

 Getur sagt frá upphafi, miðju og 
endi sögu og helstu persónum. 

 Kynnist bókmenntahugtökunum 
sögupersóna, söguþráður og 
boðskapur. 
 

 
Getur endurtekið 
stuttar sögur. 
 
Getur notið þess 
að hlusta á 
upplestur. 

 Hugtakakort 
 Teikningar og orð. 
 Spinna við sögu. 
 Dótasögur. 
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Stefnumörkun fyrir 2. bekk 

 Markmið Mat á 
markmiðum 

Kennsluaðferðir og 
skipulag 

Matstæki  og 
aðferðir 

Viðmið um árangur 

Texti og 
upplestur 
 

Nemandinn: 
 Les aldurssvarandi texta. 
 Les upphátt með áherslum og 

tekur mið af greinarmerkjum við 
upplestur (. ? ) 

 Getur flutt ljóð og texta fyrir 
framan hóp. 

 Eykur við leshraða og liðleika. 
 Kynnist mismunandi 

grunnflokkum bókmennta( t.d. 
skáldsögur, myndasögur, 
þjóðsögur, ævintýri, ljóð, o. s. 
frv) 

 
 

 
Getur lesið 
aldursvarandi 
texta 
fyrirstöðulítið. 
 
Getur lesið og 
flutt eigin texta. 
 
 

Byrjendalæsi: 
 Þátttökulestur/ 

endurtekinn lestur. 
 Kórlestur. 
 Paralestur. 
 Hugtakakort. 
 Skiptilestur. 
 Leitarlestur. 
 Yndislestur. 
 Heimalestur. 

 

Stafakannanir. 
Raddlestrarpróf. 
 
Læsi 2. 1. hefti. 
Læsi 2. 2. hefti. 
 
 
Lesmál. 
 
 

Raddlestrapróf. 
September-jan og 
maí. 
Orð á mínútu 40 - 
100 
 

Viðhorf Nemandinn: 
 Velur, og les margvíslegt lesefni 

við hæfi. 
 Les sér til ánægju. 
 Getur sagt hvernig honum fannst 

bókin. 

 
Les bækur heima 
og í skóla. 

 Umræður um efni 
texta. 

 Frásögn. 
 

  

Aðferðir 
og færni 

Nemandinn: 
 Les í hljóði í sífellt lengri lotum 

(15-30 mínútur). 
 Les alla stafi og samstöfur á 

einföldum/tvöföldum. 

 
Getur fundið 
lykilorð í 
einföldum texta 

Samtengjandi og 
sundurgreinandi aðferðir: 

 Hljóðaaðferð 
 Lykilorðavinna. 

 
Stafa- og 
hljóðakannanir 
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samhljóðum, samhljóðasambönd, 
sundurgreinir lík hljóð 
 (f/v, g/k, d/t, p/b).  

 Hljóðar sig í gegnum orð sem hann 
þekkir ekki. 

 Eykur orðaforða út frá merkingu 
orða í texta. 

 Leiðréttir sig sjálfur með tilliti til 
merkingu orða. 

 Fylgir einföldum fyrirmælum. 
 Þekkir kaflaheiti og efnisyfirlit. 
 Þekkir stafrófið. 
 Þekkir bókatitla og einstaka 

höfunda. 
 Getur valið sér bækur við hæfi. 

og endursagt 
aðalatriði. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Getur fylgt 
einföldum 
fyrirmælum. 
 
 
Velur sér bækur 
við hæfi 
 
 
 
 
 

 Minnisspil. 
 Orðabingó. 
 Stafasúpa. 
 Hugtakakort. 
 Endurinnlegg stafa 

fyrir einstaka 
nemendur. 

 Orðaleit. 
 Orðarugl. 
 Gefa – taka. 
 Veiðimaður. 
 Orðmyndir. 
 Gagnvirkur lestur. 
 K-V-L 

 

Skilningur 
og 
viðbrögð 

Nemandinn: 
 Les úr einföldum myndritum. 
 Dregur saman og endursegir 

viðburði í sögu í réttri röð. 
 Ber saman líkar og ólíkar persónur 

og atburði í sögu. 
 Spyr spurninga úr efni bóka. 
 Tengir eigin reynsluheim við 

lesefni. 

 
Þekkir súlurit. 
 
Þekkir hugtökin 
sögupersóna, 
söguþráður og 
boðskapur. 

 Hugtakakort. 
 Teikningar og orð. 
 Spinna við sögu. 
 Dótasögur. 
 Sögugreining. 
 Framsögn. 
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 Þekkir bókmenntahugtökin 
sögupersóna, söguþráður og 
boðskapur. 
 

 

 

Stefnumörkun fyrir 3. bekk 

 Markmið Mat á 
markmiðum 

Kennsluaðferðir og 
skipulag 

Matstæki  og 
aðferðir 

Viðmið um árangur 

Texti og 
upplestur 
 

Nemandinn: 
 Les aldurssvarandi texta 
 Les upphátt með áherslum. 
 Getur flutt ljóð og texta fyrir 

framan hóp. 
 Les upphátt með mismunandi 

blæbrigðum og tekur mið af 
greinamerkjum (. ,? !). 
 

 Eykur við leshraða og 
liðleika. 

 Þekkir mismunandi 
grunnflokka bókmennta( t.d. 
skáldsögur, myndasögur, 
þjóðsögur, ævintýri, ljóð, o. s. 
frv) 

 

 
Getur lesið 
upphátt með 
mismunandi 
blæbrigðum og 
eftir 
greinamerkjum. 

Byrjendalæsi 
 Þátttökulestur/ 

endurtekinn lestur. 
 Kórlestur. 
 Paralestur. 
 Hugtakakort. 
 Æfa upplestur og 

framsögn. 
 Skiptilestur. 
 Leitarlestur. 
 Heimalestur. 

 

Raddlestrarpróf. 
Lesskilningspróf. 
Orðarún 
 
 

Raddlestrapróf. 
Orð á mínútu 55-120 
 

Viðhorf Nemandinn:   Umræður um efni 
texta. 
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 Velur og les margvíslegt lesefni við 
hæfi. 

 Les sér til ánægju. 
 Getur sagt hvernig honum 

fannst bókin og afhverju. 
 

Getur valið sér 
bækur eftir 
áhugasviði. 

 Yndislestur. 

Aðferðir 
og færni 

Nemandinn: 
 Les í hljóði í sífellt lengri lotum 

(15-30 mín). 
 Hljóðar sig í gegnum orð sem hann 

þekkir ekki. 
 Eykur orðaforða út frá merkingu 

orða í texta. 
 Leiðréttir sig sjálfur með tilliti til 

merkingu orða. 
 Fylgir  fyrirmælum. 
 Þekkir kaflaheiti og efnisyfirlit. 
 Kann stafrófið og nýtir sér það. 
 Þekkir bókatitla og einstaka 

höfunda. 
 Getur valið sér bækur við hæfi. 

 
Fylgir rituðum 
fyrirmælum. 
 
Þekkir kaflaheiti 
og efnisyfirlit. 
 
 
 
 
 

 Lykilorðavinna. 
 Hugtakakort, 

textavinna. 
 Orðavinna. 
 Gagnvirkur lestur 

(lesa og búa til 
spurningar). 

 Minnisspil. 
 Orðabingó. 
 Stafasúpa. 
 Orðaleit. 
 Orðarugl. 
 Gefa – taka. 
 Veiðimaður. 
 Heimildavinna. 
 
 

 
 

 

Skilningur 
og 
viðbrögð 

Nemandinn: 
 Les úr mismunandi myndritum. 
 Dregur saman og endursegir 

viðburði í sögu í réttri röð. 
 Ber saman líkar og ólíkar persónur 

og atburði í sögu. 
 Spyr spurninga úr efni bóka. 

 
Getur lesið úr 
myndritum. 
 
Getur aflað sér 
upplýsinga úr 
bókum. 

 Hugtakakort. 
 Teikningar og orð. 
 Spinna við sögu. 
 Dótasögur. 
 Sögugreining. 
 KVL – kann, veit, hef 

lært. 
 Forspá. 
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 Tengir eigin reynsluheim við 
lesefni. 
 

 

 

Stefnumörkun fyrir 4. bekk 

 Markmið Mat á 
markmiðum 

Kennsluaðferðir og 
skipulag 

Matstæki  og 
aðferðir 

Viðmið um árangur 

Texti og 
upplestur 
 

Nemandinn: 
 Les aldurssvarandi texta og bækur. 
 Eykur þekkingu sína á mismunandi 

flokkum bókmennta. 
 Les upphátt með mismunandi 

blæbrigðum og tekur mið af 
greinarmerkjum (. ,? !,,” :) við 
upplestur. 
 Eykur við leshraða og liðleika. 
 Þekkir mismunandi 

grunnflokka bókmennta ( t.d. 
skáldsögur, myndasögur, 
þjóðsögur, ævintýri, ljóð, o. s. 
frv) 

  

 
Getur lesið 
áheyrilega. 
 
Þekkir 
mismunandi 
flokka 
bókmennta, t.d. 
þjóðsögur, 
ævintýri, 
barnabækur, 
fræðitexta o.sv. 
frv. 
 
 

 Læsi til náms 
 Hugtakakort. 
 Framsögn. 
 Heimalestur. 

 

Samræmd próf. 
Raddlestrarpróf  
þrisvar á 
skólaárinu. 
Framsagnarpróf. 
Orðarún 
 
 
 

Orð á mínútu 80 - 
145 
 
 

Viðhorf Nemandinn: 
 Velur lesefni eftir getu. 
 Sýnir sjálfstæði í vali bóka. 
 Les sér til ánægju. 

 

 
Getur lesið sér til 
gagns og 
gamans, hátt og í 
hljóði.  

 Umræður um efni 
texta. 

 Yndislestur. 
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Aðferðir 
og færni 

Nemandinn: 
 Notar yfirlitslestur með notkun 

innihaldslýsinga, fyrirsagna, glósa 
og stikkorða. 

 Eykur orðaforða með því að nota 
orðabækur og heimildir. 

 Fylgir sjálfstætt, rituðum 
fyrirmælum í mörgum þrepum. 

 Er fær um að tjá sig um texta. 
 Er fær um að meta texta. 
 Kann stafrófið og nýtir sér það 
 

 
Kann að afla sér 
upplýsinga úr 
bókum og af 
veraldarvefnum. 
 
Fylgir rituðum 
fyrirmælum stig 
af stigi.  
 
. 
 
 
 

 
 Lesið til skilnings. 
 Gagnvirkur lestur. 
 Hugtakakort. 
 Nýyrðasmíð. 
 Orðavinna.  
 Vinnubókaverkefni. 
 Hugtakakort 

 
 

 

Skilningur 
og 
viðbrögð 

Nemandinn: 
 Ræðir umgjörð, persónur og 

sjónarhorn. 
 Gerir greinarmun á staðreyndum 

og skáldskap í rituðum texta. 
 Notar dæmi til að styðja við 

hugmyndir og mat (álit). 
 Les upplýsingar úr gröfum, listum, 

töflum og kortum. 
 Lesi fyrirmæli, uppskriftir og 

orðadæmi. 

 
Les upplýsingar 
úr gröfum, 
listum, töflum og 
kortum. 
 
Getur lesið og 
nýtt sér 
fyrirmæli. 
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Stefnumörkun fyrir 5. bekk 

 Markmið Mat á 
markmiðum 

Kennsluaðferðir og 
skipulag 

Matstæki  og 
aðferðir 

Viðmið um árangur 

Texti og 
upplestur 
 

Nemandinn: 
 Les bækur sem reyna á færni í 

lestri 
 Les fjölbreyttan texta áheyrilega og 

á viðeigandi hraða. 
 Þjálfi framsögn markvisst. 
 Les upphátt sögur og ljóð með  

réttum áherslum og 
greinarmerkjum (. , ? ! „“ : ...) 

Getur lesið með 
tjáningu og 
notað 
greinarmerki 
 
 

Orð af orði. 
 Framsögn. 
 Orðavinna. 
 Gagnvirkur lestur.   
 Heimalestur. 

 

Raddlestrarpróf 
tvisvar á ári í 
október og maí.  
 
Lesskilningspróf í 
nóvember og í 
apríl. 
 
Framsagnarpróf 
lagt fyrir þá 
nemendur sem 
náð hafa 200 atkv. 
á mín. á  
hraðlestrarprófi að 
vori.  
 
 
 

Orð á mínútu 90 - 
160 
 
 

Viðhorf Nemandinn: 
 Velur, les og lýkur við 

fjölbreytilegar bókmenntir á 
eigin forsendum. 

Lýkur við 
lesefnið  
 
 
 
 

 Yndislestur og 
úrvinnsla. 
 

 „Foreldrasamstarf“ 
hvetja foreldra til þess 
að fylgjast með 
bókakosti, ræða um 
bókmenntir. 
 

 Les a.m.k. 400 
blaðsíður í bókum 
sem hæfa 
árganginum/ getu að 
eigin vali á hvorri 
önn. 
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Aðferðir 
og færni 

Nemandinn: 
  Les í hljóði a.m.k. 40 – 50 mín. á viku í 

skólanum. 
 Byrjar að nota orðabækur, greinar úr 

blöðum, netið og heimildatexta til að 
afla sér upplýsinga og auka orðaforða. 

 Þjálfist í að sækja sér lesefni á 
bókasafn. 

 Safnar upplýsingum með því að nota 
fyrirsagnir, efnisyfirlit og orðalista á 
sjálfstæðan hátt. 

 Þjálfi hljóðlestur, yfirlitslestur og 
nákvæmnislestur og gagnvirkan lestur. 

 Les úr margvíslegu myndrænu efni. 

 
 
 
Kann að afla sér 
upplýsinga úr 
bókum og af 
veraldarvefnum. 
 
 
Getur endursagt 
texta og greint 
aðalatriði frá 
aukaatriðum. 
 
Getur nýtt sér 
margvíslegt 
myndrænt efni. 

Gagnvirkur lestur 
 Orðhlutavinna. 
 Nýyrðasmíð. 
 Hugtakakort. 
 Orðavinna. 

 
 

 

Skilningur 
og 
viðbrögð 

Nemandinn: 
 Getur rætt efni bókar og boðskap 

hennar, greint frá aðalatriðum úr 
texta. 

 Þjálfar nýjan orðaforða munnlega og 
skriflega í tengslum við bókmenntir. 

 Er farinn að öðlast dýpri skilning á 
texta og lesa á milli línanna. 

 Mælir með bókum við aðra. 
 Les úr kortum. 
 Leggur mat á texta. 

 
Öðlast góðan 
lesskilning, 
orðaforða og 
málskilning. 
 
Getur sagt frá 
innihaldi texta 
og boðskap 
hans. 
 
Greinir 
aðalatriði úr 
texta. 
 

 Hugtakakort, 
úrvinnsla. 

 Bókmenntagagnrýni  
 Umræður um 

mismunandi gerðir 
texta.  

 Samþætting 
námsgreina. 

 Skoða mismunandi 
upplýsingaform  

  

Sjálfrýni Nemandinn:     
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  Er farinn að setja sér markmið og veit 
hvernig hann getur aukið lestrarfærni 
sína. 

Getur sett sér 
markmið og 
fylgt þeim eftir. 

 

 

Stefnumörkun fyrir 6.-7. bekk 

 Markmið Mat á markmiðum Kennsluaðferðir og 
skipulag 

Matstæki og 
aðferðir 

Viðmið um árangur 

Texti og 
upplestur 
 

Nemandinn: 
 Les þyngri bækur sem reyna á 

færni í lestri. 
 Les og skilur upplýsingatexta 

 (s.s. auglýsingar, tímatöflur, 
vörulista, handbækur og 
bæklinga). 

 Les smásögur, frásagnir, ævintýri, 
goðsagnir, þjóðsögur, ljóð og 
leikþætti. 

 Býr sér til áætlun við val á lesefni. 
 Les upphátt sögur og ljóð með 

réttum áherslum og túlkun og 
heldur athygli áheyrenda. 

 Þjálfar framsögn markvisst. 

 
Les bækur sem reyna 
á færni í lestri. 
 
Les fjölbreyttan texta.  
 
 
 
 
 
Getur sett sér 
markmið. 
 
Hefur náð færni í að 
ná til áheyrenda við 
upplestur. 
 
 

 Gagnvirkur lestur 
 Umræðutímar 
 Skáldakynningar 
 Leshópar 
 Ritgerðavinna 
 Kjörbókaritgerðir (7.) 
 Leiðsagnarmat þ.e. 

munnleg og/eða 
skrifleg leiðsögn 

 Framsögn- tjáning 
 Leiklestur 
 Heimalestur 
 Upplestur 
 Yndislestur 

 

Raddlestrarpróf 
tvisvar á ári í 
október og maí. 
 
Lesskilningspróf í 
nóvember og í 
apríl. 
 
Framsagnarpróf: 
Lagt fyrir alla 
nemendur að vori. 
 
Leiðsagnarmat þ.e. 
munnleg og/eða 
skrifleg leiðsögn 
 

6. bekkur; orð á 
mínútu 105 – 175 
7. bekkur; orð á 
mínútu 120 - 190 
 

 
 
 

Viðhorf Nemandinn: 
 Velur margbreytilegt efni til lestrar 

að eigin frumkvæði. 
 Er fær um að njóta þess að hlusta 

á upplestur og frásagnir. 

 
Les sér til ánægju. 
 

 Yndislestur 
 Hvetja foreldra til 

þess að fylgjast með 
bókakosti, ræða um 
bókmenntir. 

 Les a.m.k. 600 
blaðsíður í bókum 
sem hæfa 
árgangnum/ getu að 
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 Hefur tamið sér að 
hlusta á upplestur af 
virðingu. 

 Hlustun-leikrit og 
sögur. 

eigin vali á hvorri 
önn. 

Aðferðir 
og færni 

Nemandinn: 
 Les í hljóði í a.m.k. 40-50 mín. á 

viku í skólanum 
 Nýtir sér fjölfræðibækur, greinar, 

netið og heimildatexta til að afla 
sér upplýsinga á sjálfstæðan hátt. 

 Nýtir sér orðabækur og 
samheitaorðabækur til að bæta 
orðaforða sinn. 

 Þjálfar hljóðlestur, yfirlitslestur, 
nákvæmnislestur og gagnvirkan 
lestur. 

 
 
 
 
Kann að afla sér 
upplýsinga úr bókum 
og af veraldarvefnum 
á sjálfstæðan hátt. 
 
Getur endursagt texta 
og greint aðalatriði frá 
aukaatriðum.  
 
 
 

 Gagnvirkur lestur 
 Umræðutímar 
 Skáldakynningar 
 Leshópar 
 Kjörbókaritgerðir 
 Framsögn- tjáning 
 Leiklestur 
 Heimalestur 
 Upplestur 

 

 
 

 

Skilningur 
og 
viðbrögð 

Nemandinn: 
 Byrjar að ræða bókmenntir með 

tilliti til stíls, fléttu, aðalpersóna og 
boðskapar. 

 Þekkir bókmenntahugtök (s.s. 
líkingar, myndlíkingar, 
persónugervingar og forspár). 

 Byrjar að kryfja bókmenntatexta í 
litlum umræðuhópum. 

 Bætir orðaforða sinn við lestur 
mismunandi lesefnis. 

 Kafar eftir dýpri skilningi með því 
að lesa á milli línanna í 
bókmenntatexta. 

Getur greint texta 
samkvæmt 
bókmenntahugtökum. 
 
Getur lesið sér til 
ánægju og gert grein 
fyrir þeim hughrifum 
sem textinn hefur á 
hann. 
 
 
 
 
 

 Nemendakynning á 
lesnum 
bókmenntum 

 Leshópar 
 Yndislestur 
 Ritgerðavinna 
 Samþætting við 

aðrar námsgreinar 
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 Safnar upplýsingum og les úr 
flóknari gröfum, kortum, töflum 
og myndritum. 

 Greinir aðalatriði úr texta. 

Getur aflað 
upplýsinga úr bókum, 
margmiðlunarefni, af  
veraldarvefnum og 
unnið úr þeim. 

Sjálfrýni 
 

 Nemandinn: 
 Les sér til ánægju. 
 Getur sett sér markmið. 

    

 

 

Stefnumörkun fyrir 8.-10. bekk 

Markmið Kennsluaðferðir og 
skipulag 

Matstæki og aðferðir Viðmið um árangur 

Nemandinn: 
 
 Getur lesið bókmenntir sér til 

gagns og gamans. 
 Getur skilið fjölbreytt lesefni. 
 Getur lesið og skilið 

upplýsingatexta s.s. handbækur 
og leiðbeiningar. 

 Getur lesið fræðitexta sér til 
gagns. 

 Getur unnið úr tölulegum og 
myndrænum upplýsingum. 

 Getur flutt mál sitt skýrt og 
áheyrilega og hefur tileinkað sér 
viðeigandi talhraða og fas. 

 Getur nýtt sér mismunandi 
aðferðir til lestrar. 

 
 Gagnvirkur lestur. 
 Innlagnir/leiðsögn. 
 Skáldakynningar. 
 Ritgerðavinna. 
 Kvikmyndir/þættir. 
 Tónlist. 
 Heimildavinna. 
 Framsögn/tjáning. 
 Hópavinna/samvinna. 
 Einstaklingsvinna. 
 Yndislestur. 
 Hugtakakort. 

 

 
Hæfniviðmið úr aðalnámskrá liggja 
ávallt til grundvallar námsmati. 
 
 Lesfimipróf. 
 Próf úr námsefni. 
 Fjölbreytt einstaklings- og 

hópverkefni. 
 

 
Nemandinn: 
 
 Nær hæfniviðmiðum 

námsgreinar 
 Sýnir framfarir í námi 
 Er meðvitaður um færni sína í 

lestri og mikilvægi þess að halda 
henni við og að vinna stöðugt að 
framförum. 
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 Getur áttað sig á mismunandi 
markmiðum textagerðar. 

 Getur sett fram skoðun sína og 
rökstutt hana. 

 Getur tengt eigin reynsluheim við 
mismunandi texta. 

 Getur lagt mat á trúverðugleika 
texta, net- og fjölmiðlaefnis og 
tekur gagnrýna afstöðu til þess. 

 Getur greint á milli aðal- og 
aukaatriða úr texta. 

 



3. Aðgerðar- og læsisáætlun yngsta stigs 

Heimalestur hvernig á honum að vera háttað:  

 Heimalestur 5 sinnum í viku. Byrja með blaðsíðufjölda í 1. bekk (1-3 bls) en lesa síðan í ákveðinn tíma á dag.  2. bekkur les að lágmarki 15 
mínútur á dag, 3. bekkur 20 mínútur og 4. bekkur 30 mínútur. 

Inngrip ef heimalestri er ekki sinnt:  

 Ræða við foreldra en heimalestur, er alfarið á þeirra ábyrgð. 
 Má prófa að gefa einkunn fyrir heimalestur á vitnisburðarblað (sbr. Húsaskóli).  

Kostir: Aðhald fyrir foreldra, gæti aukið heimalestur.  
Gallar: Verið að gefa foreldrum einkunn en ekki börnunum (ekki á ábyrgð barnanna að lesið sé heima heldur foreldra).  

Aukið utanumhald fyrir kennara  

Inngrip ef nem. nær ekki því viðmiði sem til er ætlast:  

 Búa til lestrarhópa sem sérkennari/stuðningskennari hefur umsjón með. Styðjast við handbókina “Leið til læsis og nota leiðir og verkefni sem 
bennt er á sbr. verkefni á sameign. Einnig hægt að nýta sér lestrarverkefni  Kristínar Arnardóttur. 

 Vera með lestrarspretti a.m.k. tvisvar á ári.  
 Halda bókum að viðkomandi barni og/eða vera með verkefni sem þjálfa lesturinn eins og frekar er unnt.  
 Yndislestur fyrir 2. – 4. bekk. 
 Hvetja foreldra og börn til að lesa saman heima.  
 Lestrarprógram heim (sbr. Húsaskóli – lestrarpakkar). Skólinn skaffar verkfærið, vinnan fer fram heima en eftirfylgnin í skólanum.  
 Lestextar og tímataka. 
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4. Aðgerðar- og læsisáætlun miðstigs 

Miðstig 

- Nemendur eru hvattir til að velja sér fjölbreytt lesefni til að efla þverfaglegan orðaforða. 

 
- Yndislestur í upphafi skóladags er mikilvægur þáttur til að vekja almennan áhuga á lestri og skapa góðar lestrarvenjur.  

 

Heimalestur: 
 

 Foreldrar eru hvattir til að fylgjast með heimalestri og lesskilningi. Þeim er bent á að nýta sér fjölbreyttar leiðir/lesefni til að efla 
læsi (leshraða, orðaforða og lesskilning).  

 Nemendur velja lestrarbók til að lesa heima. 
 Hver og einn setur sér markmið fyrir vikuna og skráir það. Kvittað fyrir lestri heima. 
 Heimalestur 4 daga vikunnar um það bil 15 mínútur upphátt. 

Árgangur ágúst - okt.  
Lestrarsprettur 

5. bekkur Nemendur velja sér fjölbreytt lesefni við hæfi og skrá 
blaðsíðufjölda á skráningarblað. Kennari/bókasafnsfræðingur 
aðstoðar við val á bók. Foreldrar staðfesta við lok bókar. Í 
lok tímabilsins eru blaðsíður taldar saman og gerðar 
sýnilegar í skólastofunni.  
Lestarspretti lýkur með lesfimiprófi. 

6. bekkur Nemendur velja sér fjölbreytt lesefni við hæfi og skrá 
blaðsíðufjölda á skráningarblað. Foreldrar staðfesta við lok 
bókar. Í lok tímabilsins er blaðsíður taldar saman og gerðar 
sýnilegar í skólastofunni.  
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 Unnið í lotum.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lestarspretti lýkur með  lesfimiprófi. 

7. bekkur Lestrarsprettur: Nemendur/bekkurinn setji sér markmið um 
hversu margar bls. þeir ætla að lesa á tímabilinu. Eftir lestur 
hverrar bókar skrifar viðkomandi nemandi blaðsíðufjölda 
hennar við nafnið sitt á veggspjald. Þegar lestrarsprett lýkur 
eru blaðsíðufjöldi talinn saman og eins hvað hver nemandi 
hefur lesið á tímabilinu. 

Árgangur okt. - des.  
Lesskilningur 

5. bekkur Nemendur vinna fjölbreytt lesskilningsverkefni, 
einstaklingslega og í hópum (litabækurnar). Markmiðið er að 
auka orðaforð og efla þverfaglegan lesskilning. 
Lesskilningspróf í lok lotu. 

6. bekkur Nemendur vinna fjölbreytt lesskilningsverkefni, 
einstaklingslega og í hópum. Markmiðið er að auka orðaforð 
og efla þverfaglegan lesskilning.  
Lesskilningspróf í lok lotu. 

7. bekkur Nemendur lesa og vinna lesskilningsverkefni heima. 
Nemendur vinna fjölbreytt lesskilningsverkefni. . 
Lesskilningspróf í lok lotu. 
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Árgangur mars – júní 
Lestrarsprettur 

5. bekkur Allir lesa bókin Ertu Guð afi? eftir Þorgrím Þráinsson  heima 
og í skóla. Umræður yfir bekk sem kennari kemur með og 
stýrir. Þegar á líður bókina er hægt að hafa umræður sem 
paravinnu. Nemendur vinna fjölbreytt verkefni út frá bókinni 
(spurningar, ritun, teikning og leikur).  
Lesfimi- og lesskilningspróf. 

6. bekkur Allir lesa bókina Skápurinn og ljónið, heima og í skóla. 
Umræður í leshópum. Kennari kemur með umræðupunkta. 
Ritunarverkefni í lokin,  þar sem kennari ákveður 
viðfangsefni sem  nemendur geta valið úr.   
Lesfimipróf - og lesskilningspróf. 

7. bekkur Allir lesi sömu bókina - spjall/ritun/verkefni. Garðurinn væri 
t.d. verkefni fyrir 7. bekk. 

Árgangur janúar – mars 
Upplestur/bókm.þema 

5. bekkur Lesfimipróf í upphafi lotu. Unnið með bókmenntaþema út 
frá Flökkuskinnu, verkefni tengd hverri sögu unnin.  
Markviss þjálfun í framsögn.  
Eftirfyld með skráningu á heimalestri. 

6. bekkur Lesfimipróf í upphafi lotu. Unnið með bókmenntaþema út 
frá Söguskinnu. Markviss þjálfun í framsögn.  
Eftirfyld með skráningu á heimalestri. 

7. bekkur Lesfimipróf í upphafi lotu. Unnið með bókmenntaþema út 
frá Töfraskinnu, verkefni tengd hverri sögu unnin.  Markviss 
þjálfun í framsögn nem. velja sér sögur/ljóð heima og lesa 
fyrir bekk.  
Nemendur taka þátt í Stóru upplestrarkeppninni. 
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Inngrip ef heimalestri er ekki sinnt: 
 

 Umsjónarkennari hefur samband heim. 
 Nemandinn lesi fyrir kennara/stuðningsfulltrúa í skólanum.  
 Vekja áhuga, finna auðveldari/skemmtilegri bækur.  
 Fá leiðsögn bókasafnskennara.  
 Benda á fjölbreyttari leiðir til að vinna með læsi (leshraða, orðaforða og lesskilning). 
 Aðkoma deildarstjóra sérkennslu. 

 

 

Inngrip ef nemandi nær ekki því viðmiði sem til er ætlast: 
 

 Aðkoma deildarstjóra sérkennslu. 
 Hraðaæfingar við hæfi  sendar heim sbr. Lestu hraðar verkefnin. 
 Lesið sé fyrir þá heima og þeir hvattir til að nota hljóðbækur. 
 Lesbækur með vinnubókum sendar heim. 

 

 

5. Aðgerðar- og læsisáætlun unglingadeildar  
Í staðinn fyrir hefðbundinn heimalestur er á unglingastigi unnið með texta samkvæmt fyrirfram skilgreindum hæfniviðmiðum í hverri námsgrein. 
Í íslensku lesa nemendur kjörbækur og bókmenntaverk og vinna með orðaforða, málfræði og ritun. Nemendur fá einnig þjálfun og kennslu í 
vinnu við heimildanotkun og rökfærslu. Í stærðfræði er lögð áhersla á hugtakavinnu, lestur myndrita og grafa út frá viðfangsefni hverju sinni. Í 
ensku og dönsku er unnið með lestur texta, þýðingar, ritun, hlustun, talað mál út frá fjölbreyttum orðaforðaverkefnum og mismunandi nýtingu 
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tungumálsins. Í samfélagsgreinum og náttúrufræði er lestur og lesskilningur mikilvægur þáttur. Unnið er með hugtök og lestur þannig þjálfaður. 
Einnig er kortalestur og myndrýni hluti af náminu. Í námi unglinganna er horft til menningarlæsis og siðferðilegra þátta.  

Nemendur á unglingastigi taka þátt í lestrarátaki tímabilið 1. apríl – 1. maí. Þá verða hraðaæfingar við hæfi, Lestu hraðar, sendar heim með 
nemendum. Æfingarnar eru unnar í samstarfi við forráðamenn sem kvitta fyrir lestur nemenda og síðan skilað til umsjónarkennara að tímabilinu 
loknu. Stuttu síðar er Lesferill endurtekinn í þriðja sinn á skólaárinu.  

Yndislestur er ein leið til að auka lestraráhuga nemenda og stuðla að meiri og fjölbreytilegri lestri. Við yndislestur getur nemandinn valið sér 
lesefni sem hann hefur áhuga á og er á þyngdarstigi sem hæfir honum. Nemendur koma með frjálslestrarbók í skólann eða sækja á skólasafnið 
eða annað bókasafn. Markmið yndislestrar er að auka orðaforða og þekkingu og mun nemendum gert kleift að nýta hluta kennslustunda til að 
lesa fyrir sjálfa sig.  

Matstæki og inngrip 

 Lesferill í 8.-10. bekk í september, janúar og maí. 
 Orðarún í 8. bekk. 
 Sjónrænn orðaforði. 
 Orðleysulestur.  
 Samræmd könnunarpróf í 9. bekk. 
 Stuðningur/aðlagað námsefni 
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 Markmið Verkefni 

Skólaárið 
2016 - 
2017 

 Lesfimiprófa í fyrsta sinn unglingadeildina.  
 Kom á áætlun um fjölda lesprófa yfir komandi skólaár. 
 Móta stefnu í lestri og markvissri þjálfun hans í 

starfinu í heild 

Ákveða framkvæmd lesprófana, hverjir, hvenær. 

Sameinast um stefnu í læsismálum og að stjórnendur leggi upp þá stefnu 
sem þeir ætlast til að sé fylgt. 

Skólaárið 
2017 - 
2018 

 Innleiða yndislestur 
 Hanna og innleiða viðbragðsáætlun við niðurstöðum 

lesfimiprófana  
 Lestrarátak í tengslum við dag íslenskrar tungu?  

Finna aðferð til að mæla árangur og framfarir yfir 
heildina. 

Finna hvernig er hægt að tímasetja yndislestur í unglingadeild þannig að 
allir fagkennarar verði sáttir. 

Að tryggja að viðbragðsáætlun virki, sé nógu einföld og gagnsæ til að 
hún dagi ekki upp í annrík.  

Að allir séu meðvitaðir um viðbragðsáætlun og virkir í að fylgja henni 
eftir fyrir sína nemendur.  

Skólaárið 
2018 - 
2019 

 Festa lestrarátak einu sinni á vetri  
 Lesfimipróf komast í fastan farveg 
 Yndislestur hluti af skólastarfi 
 Byrja að skoða og innleiða miðlægan lesskilning í 

íslensku 

Finna hvenær á skólaárinu hentar að hafa lestrarátak sem allir taka þátt 
í, tengja við dag eða viðburð.  

Skipuleggja íslenskukennslu þannig að áhersla á læsi og lestur sé a.m.k 
helmingur markmiða í hæfnikorti.  

Skólaárið 
2019-2020 

 Allir nemendur lesprófaðir a.m.k þrisvar á ári og 
niðurstöðum fylgt eftir samkvæmt áætlun 

 Lestrarátak einu sinni á ári 
 Yndislestur hluti af skólastarfinu 
 Lestur og læsi sé meðvitað að lágmarki helmingur 

markmiða í námi í íslensku 
 Árangur mældur reglulega!  

 

 

 

i Þróunarverkefni L 9 í borgarhluta 4. (2011). Lestur í hverfi 4. Grunnskólar í Grafarvogi og á Kjalarnesi  
                                                             


