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Vikur  
 

Markmið Námsgögn 
 

Námsmat 

05.01 -16.01 
 

Byrjendalæsi  
6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Þjálfist í að draga rétt til stafs. 
Vinna með hljóð og orð í texta á 
fjölbreyttan hátt. 
Vinna með hljóðgreiningu, 
greina hljóð fremst, aftast og í 

miðju orða. Lestur, lykilorð,  
hljóðkerfisvitund, 
sundurgreining, samtenging, 
skoðun á ritmáli/texta, orð, 
orðhlutar, stafir 
 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. Algengar 
orðmyndir. Ritun og ljóð. 

Sögugerð. lestur, lykilorð,  
hljóðkerfisvitund, 
sundurgreining, samtenging, 
skoðun á ritmáli/texta, orð, 
orðhlutar, stafir 
Bók: Regnbogafiskurinn  
 

Lestrarlandið 1 og 2 
Ritrún  
Ás, Tvistur, Þristur 
Lesum A og B 
Léttlestrarbækur ásamt 
vinnubókum sem henta 
hverjum og einum. 
Ítalíuskrift – skriftaræfingar 
Kennsluforrit í íslensku  
Námsspil 
Aðrar aðferðir  
Stöðvavinna, samþætting 
við aðrar námsgreinar, 
leikræn tjáning, útinám, 
umræður.  
Innlögn kennara, 
einstaklingsvinna, paravinna 
og hópvinna. 

6 ára Stafakönnun í 
september . 
Hraðlestrarpróf í 
janúar. 
Læsi 1- nóvember  
Læsi 2 - febrúar  
Læsi 3 - maí  

7 ára 
Læsi 1 hefti nóvember 
Læsi 2 febrúar. Lesmál   
maí. 
 
 
Leiðsagnarmat, mat á 
virkni, sjálfsmat. Símat. 

 
19.01 – 13.02 

6 ára  
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð 
Þjálfist í að draga rétt til stafs  
7ára  
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn.   
Ritun og ljóð. Algengar 
orðmyndir. Sögugerð 
Stór stafur/lítill stafur,tvöfalldur 

Lestrarlandið 1 og 2 
Ritrún  
Ás, Tvistur, Þristur 
Lesum A og B 
Léttlestrarbækur ásamt 
vinnubókum sem henta 
hverjum og einum. 
Ítalíuskrift – skriftaræfingar 
Kennsluforrit í íslensku  
Námsspil 
Aðrar aðferðir  
Stöðvavinna, samþætting 
við aðrar námsgreinar, 
leikræn tjáning, útinám, 

6 ára Stafakönnun í 
september . 
Hraðlestrarpróf í 
janúar. 
Læsi 1 nóvember  
Læsi 2 febrúar  
Læsi 3 maí  

7 ára 
Læsi 1 hefti nóvember 
Læsi 2 febrúar. Lesmál   
maí. 
 
 
Leiðsagnarmat, mat á 
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samhljóði. 
Bók: Láttu mig í friði  
 

umræður.  
Innlögn kennara, 
einstaklingsvinna, paravinna 
og hópvinna. 

virkni, sjálfsmat. Símat. 

16.02 – 13.03 6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Þjálfist í að draga rétt til stafs. 
sjálfstæður lestur, ritun stafa, 
orða og málsgreina, nýr texti 
saminn, samræður. Vinna með 
hljóðgreiningu, greina hljóð 
fremst, aftast og í miðju orða. 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn.  

Ritun og ljóð. Sjálfstæður 
lestur, ritun stafa, orða og 
málsgreina, nýr texti saminn, 
samræður. 
Bók:Iðnir krakkar 

Lestrarlandið 1 og 2 
Ritrún  
Ás, Tvistur, Þristur 
Lesum A og B 
Léttlestrarbækur ásamt 
vinnubókum sem henta 
hverjum og einum. 
Ítalíuskrift – skriftaræfingar 
Kennsluforrit í íslensku  
Námsspil 
Aðrar aðferðir  
Stöðvavinna, samþætting 
við aðrar námsgreinar, 
leikræn tjáning, útinám, 
umræður.  
Innlögn kennara, 
einstaklingsvinna, paravinna 
og hópvinna. 

6 ára Stafakönnun í 
september . 
Hraðlestrarpróf í 
janúar. 
Læsi 1 nóvember  
Læsi 2 febrúar  
Læsi 3 maí  

7 ára 
Læsi 1 hefti nóvember 
Læsi 2 febrúar. Lesmál   
maí. 
 
 
Leiðsagnarmat, mat á 
virkni, sjálfsmat. Símat. 

16.03 – 10.04 6 ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn.  

Ritun og ljóð. Sjálfstæður 
lestur, ritun stafa, orða og 
málsgreina, nýr texti saminn, 
samræður. 
 
7ára 
 Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn.  

Ritun og ljóð. sjálfstæður 
lestur, ritun stafa, orða og 
málsgreina, nýr texti saminn, 
samræður 
Bók: Moli flugustrákur  
 

Lestrarlandið 1 og 2 
Ritrún  
Ás, Tvistur, Þristur 
Lesum A og B 
Léttlestrarbækur ásamt 
vinnubókum sem henta 
hverjum og einum. 
Ítalíuskrift – skriftaræfingar 
Kennsluforrit í íslensku  
Námsspil 
Aðrar aðferðir  
Stöðvavinna, samþætting 
við aðrar námsgreinar, 
leikræn tjáning, útinám, 
umræður.  
Innlögn kennara, 
einstaklingsvinna, paravinna 
og hópvinna. 

6 ára Stafakönnun í 
september . 
Hraðlestrarpróf í 
janúar. 
Læsi 1 nóvember  
Læsi 2 febrúar  
Læsi 3 maí  

7 ára 
Læsi 1 hefti nóvember 
Læsi 2 febrúar. Lesmál   
maí. 
 
 
Leiðsagnarmat, mat á 
virkni, sjálfsmat. Símat. 

13.04 – 08.05 6 ára Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Hlustunarleikir, rím, þulur, 
runur og kvæði. 

Lestrarlandið 1 og 2 
Ritrún  
Ás, Tvistur, Þristur 
Lesum A og B 
Léttlestrarbækur ásamt 
vinnubókum sem henta 
hverjum og einum. 

6 ára Stafakönnun í 
september . 
Hraðlestrarpróf í 
janúar. 
Læsi 1 nóvember  
Læsi 2 febrúar  
Læsi 3 maí  
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7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Hlustunarleikir, rím, þulur, 
runur og kvæði. 

Ítalíuskrift – skriftaræfingar 
Kennsluforrit í íslensku  
Námsspil 
Aðrar aðferðir  
Stöðvavinna, samþætting 
við aðrar námsgreinar, 
leikræn tjáning, útinám, 
umræður.  
Innlögn kennara, 
einstaklingsvinna, paravinna 
og hópvinna. 

7 ára 
Læsi 1 hefti nóvember 
Læsi 2 febrúar. Lesmál   
maí. 
 
 
Leiðsagnarmat, mat á 
virkni, sjálfsmat. Símat. 

11.05 – 05.06 6 ára 
 Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning.  
Hlustun og framsögn. Ritun og 
ljóð. 
Hlustunarleikir. 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning.  
Hlustun og framsögn.  
Ritun og ljóð. 
Endursögn og framsögn, 
lykilorð. 

Lestrarlandið 1 og 2 
Ritrún  
Ás, Tvistur, Þristur 
Lesum A og B 
Léttlestrarbækur ásamt 
vinnubókum sem henta 
hverjum og einum. 
Ítalíuskrift – skriftaræfingar 
Kennsluforrit í íslensku  
Námsspil 
Aðrar aðferðir  
Stöðvavinna, samþætting 
við aðrar námsgreinar, 
leikræn tjáning, útinám, 
umræður.  
Innlögn kennara, 
einstaklingsvinna, paravinna 
og hópvinna. 

6 ára Stafakönnun í 
september . 
Hraðlestrarpróf í 
janúar. 
Læsi 1 nóvember  
Læsi 2 febrúar  
Læsi 3 maí  

7 ára 
Læsi 1 hefti nóvember 
Læsi 2 febrúar. Lesmál   
maí. 
 
 
Leiðsagnarmat, mat á 
virkni, sjálfsmat. Símat. 

08.06 – 26.06 6 ára 
 Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn.  
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 
Skapandi skrif. 
Vinna með hljóð og orð í texta á 
fjölbreyttan hátt. 

Þátttökulestur 
7ára 
Efla lestur og lesskilning, 
orðaforða og málskilning. 
Hlustun og framsögn. 
Ritun og ljóð. 
Sögugerð. 

Skapandi skrif. Þátttökulestur 

Lestrarlandið 1 og 2 
Ritrún  
Ás, Tvistur, Þristur 
Lesum A og B 
Léttlestrarbækur ásamt 
vinnubókum sem henta 
hverjum og einum. 
Ítalíuskrift – skriftaræfingar 
Kennsluforrit í íslensku  
Námsspil 
Aðrar aðferðir  
Stöðvavinna, samþætting 
við aðrar námsgreinar, 
leikræn tjáning, útinám, 
umræður.  
Innlögn kennara, 
einstaklingsvinna, paravinna 
og hópvinna. 

6 ára Stafakönnun í 
september . 
Hraðlestrarpróf í 
janúar. 
Læsi 1 nóvember  
Læsi 2 febrúar  
Læsi 3 maí  

7 ára 
Læsi 1 hefti nóvember 
Læsi 2 febrúar. Lesmál   
maí. 
 
 
Leiðsagnarmat, mat á 
virkni, sjálfsmat. Símat. 

Unnið samkvæmt hugmyndafræði Byrjendalæsis. Bækur og efnistök þeirra valin eftir málefnum 

líðandi stundar og eftir óskum barnahópsins.  


