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Hraðlestur/yndislestur 
Hlustun 
Lesskilningur 
Stafsetning 
Málfræði 
Skrift 
Endursögn 
Frásögn 
Ritun  
Hugtakakort 
Nýr orðaforði 
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 Kartaflan 

 Draugahúsið í 
skóginum 
 

 Himingeimurinn 

 Leikritið Öskubuska 

 Íslenskir þjóðhættir   

 Húsdýrin 

 Hrafninn            
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Að nemandi: 

  geti hlustað með athygli á upplestur  

 sagt frá eftirminnilegum atburði. 

 endursagt aldurssvarandi efni sem hlustað hefur 
verið á eða lesið  

 beiti lestrartækni þannig að lestur verði lipur og 
skýr  

 geti valið sér lesefni eftir áhuga og lesið sögur, 
ljóð og fræðiefni sem hæfir lestrargetu sér til 
ánægju og skilnings 

 tengt þekkingu sína og reynslu við lesefni í því 
skyni að ná merkingu þess 

 semji texta frá eigin brjósti, svo sem frásagnir, 
sögur og ljóð 

 nýtt sér í ritun þekkingu á grunnþáttum í 
uppbyggingu texta, svo sem upphafi, miðju og 
endi  

 hlustað og horft  með athygli á leikið efni, ljóð og 
söngva  

 nýti nýjan orðaforða í eigin verkum 

 semji texta frá eigin brjósti, svo sem frásagnir, 
sögur og ljóð 

 geti tjáð sig með leikrænni tjáningu frammi fyrir 
hópi 

 geti raðað í stafrófsröð 

 þekki samheiti og andheiti 

 nýti sér hugtakakort við textagerð 

 skrifi skýrt og læsilega með tengikrókum, notar    
rétta stafagerð, hallar stöfum í sömu áttina og 
notar línur 

 geti greint mun á sérnöfnum og samnöfnum og 
bent á þau í aldurssvarandi texta 

 þekki muninn á eintölu og fleirtölu 
 

Byrjendalæsi er unnið í þremur þrepum. Í fyrsta                     

þrepi kynnast nemendur gæðatexta, í öðru þrepi                        

vinna nemendur með tæknilega þætti lestrarnáms                           

og í þriðja þrepi semja þeir efni á grunni                            

gæðatextans. Lykilorð hverrar sögu er valið útfrá 

markmiðunum og verður þetta lykilorð rauði                      

þráðurinn í vinnunni.  

Samþætting við Samfélags- og 

náttúrugreinar. 

 Í gegnum þrepin þrjú á sér stað mikill lestur. 

 Þar sem áhersla er lögð á hópavinnu er 
mikið  lagt upp úr félagsstuðningi í 
lestrarnáminu. 

 Leikir og spil stuðla að samskiptum þar sem 
nemendur styðja hvern annan að ná árangri 
eftir fyrirfram ákveðnum reglum. 

 Nemendur  eru virkir þátttakendur, námið 
býður upp á hreyfanleika í kennslurýminu og 
þessi sveigjanleiki gerir það að verkum að 
námið verður áhugavert.   
 

 Unnið er markvisst með sjálfstæð vinnubrögð    
 nemenda eftir því sem færni þeirra eykst.  
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Byrjendalæsi - íslenska 

 



 

 


