
Læsi er lykillinn Lestur og lesskilningur

Lestur og lesskilningur 1. þrep

Færniþættir Áherslur í kennslu

Notkun texta

Vera fyrirmynd hvað lestrarhegðun varðar, t.d. 
að halda á bók, greina orð frá myndum, velja 
texta.

Styrkja áhugahvöt barna á margvíslegan 
hátt, svo sem með því að vera þeim góðar 
lestrarfyrirmyndir og tryggja að þau hafi val 
um fjölbreytt lesefni.

Skilningur á samhengi

Skapa tækifæri fyrir börn til að tala um texta 
og tengja eigin reynslu við það sem lesið er.

Skilningur á uppbyggingu

Ræða hugtök í tengslum við bækur, s.s.
kápa, titill, höfundur.

Efla hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu: 

vinna með framburð orða, 

vinna með takt og hrynjandi s.s. klappa  
     atkvæði, þulur/vísur og rím, 

að tengja stafi og hljóð.

Byggja upp sjónrænt minni á algeng orð,
s.s. eigið nafn.

Aðferðir

Að vinna með lesskilningsaðferðir,
s.s. að tengja við eigin reynslu og bera saman.

Að efla orðaforða, s.s. með því að ræða 
merkingu orða. 

Kynna börnum bókasöfn.

Kenna börnum að ígrunda texta með því að 
ræða um hann.

Notkun texta

Hlustar og sýnir skilning með því að bregðast 
við textanum.

Sýnir lestrartilburði, s.s. að snúa lesefninu 
rétt, flettir/smellir til að opna nýjan glugga.

Veit að ritmál geymir upplýsingar en túlkar 
texta á mismunandi hátt eftir atvikum.

Velur lesefni fyrst og fremst til að njóta, t.d. út 
frá myndskreytingum.

Skilningur á samhengi

Tengir textann við eigin reynslu og nefnir 
dæmi af sjálfu sér.

Tjáir sig um innihald textans.

Skilningur á uppbyggingu

Þekkir nokkra stafi (og hljóð þeirra).

Þekkir nafnið sitt ritað eða hluta af því.

Þekkir endurtekningar í kunnugum sögum,
t.d. Baulaðu nú búkolla mín.

Aðferðir

Les texta út frá eigin þekkingu á efninu og 
myndskreytingum.

Byggir á eigin reynslu til að skilja texta.

Lestur og lesskilningur 2. þrep

Færniþættir Áherslur í kennslu

Lesfimi

Byggja upp sjónrænt minni á algeng orð og 
orð í nánasta umhverfi með því að merkja 
hluti, búa til orðalista, o.s.frv.

Efla hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu með 
því að:

leika sér með rím og þulur,

hlusta eftir hljóðum í orðum,

tengja stafi og hljóð.

Viðhafa sýnikennslu um lestur, t.d. sýna lesátt, 
greina orð frá myndum, velja texta og vinna 
með stafi og hljóð.

Vinna með orðmyndir einfaldra orða og byggja 
þannig upp sjónrænan orðaforða og nýta til 
þess m.a. 150 algengustu orðin.

Styrkja áhugahvöt barna á margvíslegan 
hátt, svo sem með því að vera þeim góðar 
lestrarfyrirmyndir og tryggja að þau hafi val 
um fjölbreytt lesefni.

Skilningur

Skapa tækifæri fyrir börn til að tala um textann 
og tengja eigin reynslu við það sem lesið er. 

Draga athygli barna að því hvernig persónur 
eru kynntar í texta.

Ræða um að textar eigi sér höfunda og/eða 
þýðendur.

Notkun texta/aðferðir

Miðla texta á fjölbreyttan hátt, s.s. með söng,
leikrænni tjáningu, sögum og lestri.

Skapa tækifæri fyrir börn til að lesa og skoða
fjölbreyttan texta, s.s. sögur, fræðsluefni, þulur 
og ljóð.

Ræða hugtök sem tengjast bókum,
s.s. kápa, titill, þýðandi og höfundur texta og 
mynda.

Vinna með lesskilningsaðferðir, s.s. að tengja 
við fyrri þekkingu, spá fyrir og bera saman. 

Kenna börnum að finna, meta og velja texta, s.s. 
út frá áhuga og með því að nýta sér skipulag á 
bókasöfnum.

Kenna börnum að ígrunda texta með því að ræða 
um hann.

Vera sterk fyrirmynd er kemur að áhuga á lestri, 
sögum og samræðu.

Lesfimi

Þekkir lesátt.

Hefur tilfinningu fyrir rími.

Þekkir heiti og hljóð flestra bókstafa.

Greinir fremsta og aftasta hljóð í orði.

Þekkir nokkrar algengar orðmyndir.

Hljóðar sig í gegnum einföld orð.

Skilningur

Gerir sér grein fyrir að textar eigi sér höfunda. 

Lýsir skoðunum sínum á lesnu efni. 

Les/hlustar og sýnir fram á skilning með því að 
gera grein fyrir megininntaki texta.

Tjáir sig um hvað einkennir ólíkar persónur í 
textum.

Tengir saman atburð og afleiðingu.

Getur rakið söguþráð í þekktum sögum.

Notkun texta/aðferðir

Getur með aðstoð fundið texta sem hæfir 
tilgangi og áhuga.

Nýtir sér einhverjar lesskilningsaðferðir, s.s. 
forspá og samanburð.

Les óþekkt orð með því að nota ákveðnar 
aðferðir, s.s. að hljóða sig í gegnum orðið eða 
geta sér til út frá fyrsta staf og/eða myndum 
og samhengi texta.

Sýnir áhuga á bókum og sögum.

Lestur og lesskilningur 3. þrep

Færniþættir Áherslur í kennslu

Lesfimi

Halda áfram að byggja upp sjónrænt minni 
á algeng orð og orð í nánasta umhverfi með 
orðalistum, spilum, leikjum og orðarýni.

Efla hljóðkerfisvitund, stafaþekkingu og 
orðaforða, s.s.:

kljúfa orð niður í hljóð,

að tengja stafi og hljóð,

að vinna með samsett orð og orðhluta.

Sýna hvernig algeng greinarmerki eru 
notuð, s.s. punktur, spurningarmerki og 
upphrópunarmerki.

Æfa og greina raddlestur nemenda og grípa 
inn í með einstaklingsmiðaðri kennslu.

Hvetja nemendur til að lesa í hljóði bæði í 
yndislestri og heimalestri.

Styrkja áhugahvöt nemenda á margvíslegan 
hátt, svo sem með því að vera þeim góðar 
lestrarfyrirmyndir og tryggja að þeir hafi val 
um fjölbreytt lesefni.

Skilningur

Kenna nemendum að rýna í upplýsingar til að 
skilja textann, t.d. greina röð atburða.

Skapa nemendum tækifæri til að segja frá 
skoðunum sínum og tilfinningum gagnvart 
textanum, s.s. varðandi persónur, atburði, 
umhverfi og boðskap.

Halda áfram að kenna nemendum að ígrunda 
texta með því að ræða um hann og hugsa 
upphátt.

Notkun texta/aðferðir

Lesa og endurlesa fjölbreyttan texta, bæði 
bókmenntir og fræðilegan texta og skapa 
nemendum tækifæri til að gera það sama.

Ræða ákvarðanir höfunda við gerð texta, t.d. 
hvernig persónur eiga að líta út og hvernig 
þær eru kynntar í textanum. Dæmi: „risinn 
er vondur“ - hvernig vitum við það? Hvaða 
vísbendingar draga okkur að þeirri ályktun?

Sýna og vinna með ólíkar textategundir og 
ræða tilgang, uppbyggingu og skipulag.

Vinna með nemendum að því að greina orð og 
tengsl orða til að styrkja málvitund.

Kenna nemendum að rýna í texta og nýta 
þekkingu sína á uppbyggingu og orðaforða til 
að ná merkingu textans. 

Sýna notkun á og vinna með fjölbreyttar 
lesskilningsaðferðir, s.s. gagnvirkan lestur 
(forspá, orðskýringar, að spyrja spurninga 
og draga saman aðalatriði), hugtakakort, 
samanburðarkort og spurningavef.

Halda áfram að kenna nemendum að finna, 
meta og velja texta, s.s. með því að nota 
bókasöfn og kenna aðferðir við að leita á 
netinu.

Vera sterk fyrirmynd varðandi lestrarhegðun 
og áhuga á bókum og öðru lesefni.

Lesfimi

Þekkir heiti og hljóð allra bókstafa.

Les óþekkt orð með því að nota ákveðnar 
aðferðir, s.s. umskrá með hljóðaaðferð eða 
taka orð í sundur.

Sýnir aukna færni í umskráningu og getur lesið 
nokkuð lipurt einfalda texta.

Þekkir algengar orðmyndir sjónrænt.

Skilningur

Les og sýnir fram á skilning með því að gera 
grein fyrir meginatriðum í texta.

Tengir saman og dregur ályktanir út frá 
atburðum í texta.

Getur lýst persónum og hlutverkum þeirra. 

Lýsir og færir rök fyrir skoðunum á texta,
t.d. mér líkaði ekki… vegna þess að…

Þekkir einkenni og tilgang ólíkra textategunda, 
s.s. frásagna, auglýsinga, fræðitexta, 
leiðbeininga.

Byggir lesskilning m.a. á þekkingu á algengum 
orðmyndum, hugtökum og uppbyggingu texta.

Notkun texta/aðferðir

Getur fundið og valið texta sem hæfir tilgangi 
og áhuga.

Nýtir sér nokkrar lesskilningsaðferðir, s.s. spyr 
spurninga, aðlagar leshraða og spáir fyrir um 
framvindu.

Getur nýtt sér efni á rafrænu formi.

Les sér til ánægju.

Lestur og lesskilningur 4. þrep

Færniþættir Áherslur í kennslu

Lesfimi

Halda áfram að byggja upp sjónrænan 
orðaforða nemenda með orðarýni, orðalistum, 
leifturspjöldum, spilum og leikjum.

Halda áfram að efla hljóðkerfisvitund og 
þekkingu á rithætti orða, s.s. hljóðlíkum 
stöfum, einföldum og tvöföldum samhljóða, 
samhljóðasamböndum, samsettum orðum og 
orðhlutum.

Halda áfram að kenna notkun algengra 
greinarmerkja, s.s. kommu og gæsalappa.

Æfa og greina raddlestur nemenda og grípa 
inn í með einstaklingsmiðaðri kennslu.

Áhersla á hljóðlestur í ólíkum tilgangi, 
s.s. til að leita upplýsinga eða lesa sér til 
skemmtunar.

Styrkja áhugahvöt nemenda á margvíslegan 
hátt, svo sem með því að vera þeim góðar 
lestrarfyrirmyndir og tryggja að þeir hafi val 
um fjölbreytt lesefni.

Skilningur

Kenna nemendum að aðgreina augljósar 
upplýsingar og þær sem gefnar eru í skyn með 
vísbendingum.

Kenna með sýnikennslu, samvinnu og æfingum 
að draga aðalatriði úr texta, mynda tengingar, 
draga ályktanir og lesa á milli lína.

Halda áfram að byggja upp orðaforða, s.s. 
sjaldgæf orð og orðaforða námsgreina með 
orðarýni, orðalistum, spilum og leikjum.

Notkun texta/aðferðir

Lesa og endurlesa fjölbreyttan texta, bæði 
bókmenntir og fræðilegan texta og skapa 
nemendum tækifæri til að gera það sama.

Ræða hvers vegna höfundar setja staðreyndir, 
persónur og atburði fram á tiltekinn hátt.

Ræða hvernig textar eru skrifaðir í ólíkum 
tilgangi og fyrir tiltekinn markhóp.

Efla skilning nemenda á uppbyggingu ólíkra 
texta með því að skoða sýnishorn af ólíkum 
textategundum, bera saman og rýna í 
orðanotkun, byggingu og skipulag. 

Halda áfram að efla færni nemenda í að 
rýna í texta og nýta til þess m.a. málfræði, 
máltilfinningu og menningarbakgrunn.

Vinna markvisst með fjölbreyttar 
lesskilningsaðferðir, s.s. gagnvirkan lestur, 
kortagerð af ýmsu tagi, ritunarramma, 
samræður og orðanámsaðferðir.

Vinna með aðferðir til að greina merkingu 
orða, s.s. lesa í samhengi, endurlesa, búta orð 
niður í orðhluta og finna skyld orð.

Halda áfram að kenna nemendum að finna, 
meta og velja texta.

Halda áfram að kenna nemendum að ígrunda 
texta með því að hugsa upphátt.

Vera sterk fyrirmynd varðandi lestrarhegðun 
og áhuga á bókum og öðru lesefni.

Lesfimi

Umskráning er nokkuð fyrirhafnarlítil. 

Les með áherslum og flæði er ágætt.

Býr yfir auknum sjónrænum orðaforða, s.s. 
orðaforða námsgreina og sjaldgæfum orðum 
og nýtir sér það við lesturinn, en hljóðar sig í 
gegnum erfið orð.

Skilningur

Les og sýnir fram á skilning með því að segja 
frá aðalatriðum.

Nýtir sér vísbendingar til að lesa á milli lína og 
draga ályktanir.

Gerir sér grein fyrir að eigin túlkun getur verið 
ólík túlkun höfundar eða annarra lesenda.

Gerir sér grein fyrir aðferðum sem höfundar 
nota til að hafa áhrif á upplifun og skilning 
annarra.

Gerir sér grein fyrir hvernig persónur, 
staðreyndir og atburðir eru sett fram og getur 
rætt um val höfundar á framsetningu.

Þekkir einkenni og tilgang ólíkra textategunda 
og nýtir þá þekkingu til skilnings.

Notkun texta/aðferðir

Finnur og velur texta sem hæfir ákveðnum 
tilgangi og lesendahópi, t.d. með því að nota 
leitarvélar og athuga áreiðanleika heimilda.

Notar fjölbreyttar aðferðir við að skilja 
texta, t.d. gagnvirkan lestur, kortagerð af 
ýmsu tagi, ritunarramma, samræður og 
orðanámsaðferðir.

Lestur og lesskilningur 5. þrep

Færniþættir Áherslur í kennslu

Lesfimi

Efla þekkingu á rithætti orða, s.s. út frá 
skyldleika og notkun stafsetningarreglna. 

Halda áfram að byggja upp sjónrænan 
orðaforða nemenda með orðarýni, orðalistum, 
leifturspjöldum, spilum og leikjum.

Æfa og greina raddlestur nemenda og grípa 
inn í með einstaklingsmiðaðri kennslu.

Aukin áhersla á hljóðlestur og tækni við að 
auka hraða í hljóðlestri. 

Styrkja áhugahvöt nemenda á margvíslegan 
hátt, svo sem með því að vera þeim góðar 
lestrarfyrirmyndir og tryggja að þeir hafi val 
um fjölbreytt lesefni.

Skilningur

Halda áfram að kenna nemendum að aðgreina 
augljósar upplýsingar og þær sem gefnar eru í 
skyn með vísbendingum.

Ræða hvernig lesendur bregðast við og túlka 
texta á ólíkan hátt eftir þekkingu, reynslu og 
sjónarhorni þeirra.

Ræða hvaða aðferðir höfundar nota til að ná 
til ákveðins markhóps.

Skapa nemendum tækifæri til að setja sig 
í spor höfundar og sjá heiminn með hans 
augum.

Halda áfram að byggja upp orðaforða, s.s. 
sjaldgæf orð og orðaforða námsgreina með 
orðarýni, orðalistum, spilum og leikjum.

Leggja áherslu á endurbirtingu flókinna hug-
taka og gefa nemendum tækifæri til að vinna 
með þau í ólíku samhengi.

Notkun texta/aðferðir

Skapa nemendum tækifæri til að lesa, ræða og 
rýna í fjölbreytta texta. 

Kenna nemendum að greina hlutverk 
mismunandi orðanotkunar, uppbyggingar og 
blæbrigða máls í fjölbreyttum textum.

Halda áfram að efla færni nemenda í að rýna í 
orð og texta.

Vinna markvisst með fjölbreyttar 
lesskilningsaðferðir, s.s. gagnvirkan lestur, 
kortagerð af ýmsu tagi, ritunarramma, 
samræður og orðanámsaðferðir.

Halda áfram að kenna nemendum að finna, 
meta og velja texta á gagnrýninn hátt.

Vera sterk fyrirmynd varðandi lestrarhegðun 
og áhuga á bókum og öðru lesefni.

Lesfimi

Les fyrirhafnarlítið og með góðu flæði.

Þekkir orð og orðhluta sem heildir og nýtir sér 
það við lesturinn.

Beitir tjáningu og raddstyrk við túlkun texta.

Skilningur

Getur útskýrt hvernig tilgangur höfundar birtist 
í megininntaki og vísbendingum í texta.

Gerir sér grein fyrir að gildi, viðhorf og 
skoðanir lesanda hafa áhrif á túlkun hans á 
texta.

Gerir sér grein fyrir þeim áhrifum sem ólíkur 
stíll og orðanotkun getur haft, s.s. mótsagnir, 
fullyrðingar, skoðanir, viðhorf, samheiti eða 
gildishlaðin orð.

Nýtir fyrri þekkingu og reynslu til skilnings, 
t.d. út frá þekkingu á byggingu, skipulagi, 
orðaforða, málfræði og málvenjum.

Notkun texta/aðferðir

Metur á gagnrýninn hátt hversu viðeigandi 
texti er með tilliti til tilgangs og lesenda.

Gerir sér grein fyrir áhrifum uppbyggingar 
og framsetningar texta, t.d. fræðitexta, 
skáldsögur, myndir, töflur og gröf.

Velur og notar fjölbreyttar lesskilningsaðferðir.

Les sér til ánægju og fróðleiks og miðlar þeim 
áhrifum sem texti hefur á hann.

Lestur og lesskilningur 6. þrep

Færniþættir Áherslur í kennslu

Lesfimi

Skapa nemendum tækifæri til að lesa 
fjölbreytta texta.

Halda áfram að byggja upp orðaforða, s.s. 
fagorðaforða.

Aukin áhersla á hljóðlestur og tækni við að 
auka hraða í hljóðlestri. 
 

Styrkja áhugahvöt nemenda á margvíslegan 
hátt, svo sem með því að vera þeim góðar 
lestrarfyrirmyndir og tryggja að þeir hafi val 
um fjölbreytt lesefni.

Skilningur

Skapa nemendum tækifæri til að ræða hvernig 
hugmyndir lesanda og höfundar leiða til 
ákveðinnar skynjunar og túlkunar á textanum.

Skapa nemendum tækifæri til að greina 
aðferðir sem geta haft áhrif á lesendur og 
mótað skoðanir þeirra.

Kenna nemendum að greina hvernig höfundar 
beita tungumálinu í ákveðnum tilgangi.

Notkun texta/aðferðir

Halda áfram að byggja upp þekkingu sem 
nýtist við að rýna í texta.

Festa í sessi lesskilningsaðferðir.

Festa í sessi aðferðir til að rýna í orð og efla 
orðvitund.

Festa í sessi aðferðir til að finna, meta og velja 
texta.

Halda áfram að kenna nemendum að ígrunda 
texta með því að hugsa upphátt.

Lesfimi

Les fyrirhafnarlítið og með góðu flæði.

Þekkir orð og orðhluta sem heildir og nýtir sér 
það við lesturinn.

Beitir tjáningu og raddstyrk við túlkun texta.

Skilningur

Tekur saman upplýsingar í texta út frá ólíkum 
sjónarhornum og dregur af þeim ályktanir.

Ræðir ástæður þess að texti getur verið 
túlkaður á ólíkan hátt af ólíkum lesendum, 
t.d. vegna mismunandi bakgrunns eða vegna 
hlutdrægni. 

Ræðir hvernig bakgrunnur höfundar 
(tími, umhverfi og aðstæður) hefur áhrif á 
uppbyggingu texta.

Greinir hvernig höfundar beita ákveðnum 
aðferðum, s.s. skrúðmælgi, hnyttni, háði og 
kaldhæðni, til að móta skoðanir lesenda.

Notkun texta/aðferðir

Metur hversu viðeigandi texti er með tilliti til 
tilgangs og lesenda.

Notar þekkingu á einu textaformi til að rýna í 
annað.

Gerir sér grein fyrir áhrifum mismunandi 
málsniðs í texta. 

Velur og notar fjölbreyttar aðferðir við að 
skilja texta.


