FLOKKUN Á LESEFNI
MENNTAMÁLASTOFNUNAR

fyrir 1.–4. bekk

Lestrarbókum á yngsta stigi er skipt í fimm flokka eftir þyngdarstigi.
Á listanum eru taldar upp þær bækur sem tilheyra hverjum flokki.
Listinn er uppfærður árlega en á honum eru einnig nokkrar bækur
sem Menntamálastofnun er hætt að gefa út en eru til í mörgum
grunnskólum.
Um er að ræða fimm flokka en þyngdarstigi og framsetningu
textans innan hvers flokks er lýst í stuttu máli í upphafi.
Þóra Kristinsdóttir fyrrverandi dósent við Kennaraháskóla Íslands
tók upphaflega saman listann en nýjum bókum hefur verið bætt
við um leið og þær koma út.
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1. FLOKKUR
Einfaldir og léttir lestextar, settir saman úr stuttum, einföldum orðum (2–6 bókstafir) þar
sem skiptast á sérhljóð og samhljóð, engin samhljóðasambönd. Stórt letur, gott línubil og
stuttar línur. Myndskreyting fellur vel að efninu og auðveldar skilning. Hentar vel sem
lestrarþjálfunarefni fyrir byrjendur í lestri, samhliða og eftir að frumkennslu er lokið.
Örbækur:

Í þessum flokki eru eftirtaldar bækur*:
1b

1. Sísí og Lóló

Alli risi á l á s a

Lestrarkennsluefnið

Listin að lesa
og skrifa

1a. Í sól*

er fyrir byrjendur í lestri og
byggist fyrst og fremst á hljóðaaðferð.
Efnið skiptist í fjórar vinnubækur, litlar lestrarbækur,
örbækur, lesspil, verkefni á vef o.fl.
Í þessari bók eru æfðir bókstafirnir
í, ó, s, á, l, a, i og r ásamt tveimur
orðmyndum: og, ekki.

2b

Lestrarkenn

sluefnið

Listin að
lesa
og skrifa

Rósi

2a. Sólás 7*

er fyrir byrjen
dur í lestri
byggis
og
Efnið skiptis t fyrst og fremst á
hljóðaaðferð
t í fjórar vinnub
.
ækur,
örbækur,
lesspil, verkef litlar lestrarbæku
r,
ni á vef o.fl.
NÁMSGAGNASTOFNUN
Í þessari
bók eru
æfðir bóksta
í, ó, s,07174
á, l, a, i og
firnir
r
orðmyndum ásamt tveimur
: og, ekki.
Höfundar
eru Arnhe
iður Borg
Teikningar
og
gerði Böðva Sigrún Löve.
r Leós.

2b. Rósi

NÁMSGAGN

ASTOFNUN
07175

og Ó s ó mi
S ómi

3b. Sómi og Ósómi
3b

12b. Þarabær

2. Óri og Ári

nsluefnið

Lestrarken

lesa
Listin aðifa
og skr

4. Nói og Særún

13b. Kisan mín

5. Fía ofurmús
7. Kafarar

14b. Út í geim

8. Maurar
9. Bakarar
10. Í leik

4. Lesum og málum
Löve.
og Sigrún
iður Borg
eru Arnhe
Posocco.
Höfundar
gerði Jean
Teikningar

4b. María

11. Fötin
12. Hátíð í bæ

M ar ía

4b

ið

Lestrarkennsluefn

Listin að lesa
og skrifa

5. Eva og Valur
í lestri og
er fyrir byrjendur
rð.
fremst á hljóðaaðfe
kur,
byggist fyrst og
ur, litlar lestrarbæ
í fjórar vinnubæk
o.fl.
Efnið skiptist
verkefni á vef
örbækur, lesspil,
ir
eru æfðir bókstafirn
Í þessari bók
e og o ásamt
i, r, ú, m, u, v,
í, ó, s, á, l, a,
ég og að.
og, ekki, sagði,
orðmyndunum
og Sigrún Löve.
Borg
Arnheiður
óttir.
Höfundar eru
Freydís Kristjánsd
Teikningar gerði

5a. Moli*

13. Í búð

ASTOFNUN
NÁMSGAGN
07176

8b
Lestrarkennsluef

nið

5b. Móri í Laos
6. Rósa er lasin
NUN

6. Túða og Lúði

14a. Alex og Rex

dur í lestri
ð.
er fyrir byrjen t á hljóðaaðfer
rbækur,
og frems
ist fyrst
r, litlar lestra
og bygg
vinnubæku á vef o.fl.
fni
st í fjórar
Efnið skipti kur, lesspil, verke
afirnir
örbæ
æfðir bókst
bók eru
u ásamt
Í þessari
ú, m og
l, a, i, r,
sagði.
ekki og
í, ó, s, á,
um og,
orðmyndun

4a. Í vali*

3. Í Asíu

13a. Dýrabær
14. Vinir

3. Mús í móa
3a. Á róló*

1. Rós

13. Dúfur í Dalabæ

1b. Alli risi á lása
Höfundar eru Arnheiður Borg og Sigrún Löve.
Teikningar gerði Böðvar Leós.

2. Óli og Ása

12a. Í þoku

Listin að lesa
og skrifa
er fyrir byrjendur
í lestri og
byggist fyrst og
fremst á hljóðaaðf
Efnið skiptist
erð.
í fjórar vinnubæk
ur, litlar lestrarbæ
örbækur, lesspil,
kur,
verkefni á vef
til að prenta út
o.fl.
Í þessari bók
eru æfðir bókstafirn
í, ó, s, á, l, a,
ir
i, r, ú, m, u, v,
e, n, o, æ, f, é
ásamt orðmynd
og j
unum og, ekki,
sagði, ég, sé
og að.
Höfundar eru
Arnheiður Borg
og Sigrún Löve.
Teikningar gerði
Böðvar Leós.

Jó li
og Jó la

14. Gosið
15. Geimverur
16. Í bíó

NÁMSGAGNASTOF
07177

7b

6a. Í síma*

Amma
Júlía

Lestrarkennsluefnið

Listin að lesa
og skrifa

6b. Á Nesi

er fyrir byrjendur í lestri og
byggist fyrst og fremst á hljóðaaðferð.
Efnið skiptist í fjórar vinnubækur, litlar lestrarbækur,
örbækur, lesspil, verkefni á vef til að prenta út o.fl.

Í þessari bók eru æfðir bókstafirnir
í, ó, s, á, l, a, i, r, ú, m, u, v, e, n, o, æ, f, é og j
ásamt orðmyndunum og, ekki, sagði, ég, sé og að.

7. Afmæli

Höfundar eru Arnheiður Borg og Sigrún Löve.
Teikningar gerði Halla Sigga.

10b
Lestrarkenn

sluefnið

Listin að
lesa
og skrifa

7a. Melóna*
7b. Amma Júlía
NÁMSGAGNASTOFNUN
07389

9b

8. Á Hofi

NÁMSGAGNASTOF
NUN
07390

Lestrarkennsluefnið

Listin að lesa
og skrifa
er fyrir byrjendur í lestri og
byggist fyrst og fremst á hljóðaaðferð.
Efnið skiptist í fjórar vinnubækur, litlar lestrarbækur,
örbækur, lesspil, verkefni á vef til að prenta út o.fl.

8a. Í Hólaseli*

Í þessari bók eru æfðir bókstafirnir
í, ó, s, á, l, a, i, r, ú, m, u, v, e, n, o, æ, f, j, é og h
ásamt orðmyndunum og, ekki, sagði, ég, sé og að.
Höfundar eru Arnheiður Borg og Sigrún Löve.
Teikningar gerði Jean Posocco.

8b. Jóli og Jóla

er fyrir byrjen
dur í lestri
byggis
og
Efnið skiptis t fyrst og fremst á
hljóðaaðferð.
t í fjórar vinnub
örbækur,
lesspil, verkef ækur, litlar lestrar
bækur,
ni á vef til
að prenta
Í þessari
út o.fl.
bók eru
í, ó, s, á,
æfðir bóksta
l, a,
firnir
ásamt orðmy i, r, ú, m, u, v, e,
n, o, æ,
ndunum
f, j, é, h og
og, ekki,
t
sagði, ég,
sé og að.
Höfundar
eru Arnhei
ður Borg
Teikningar
og Sigrún
gerði Halla
Löve.
Þórlaug
Óskarsdóttir.

Í tí v o lí

L úlsús
lús

NÁMSGAGN

ASTOFNUN
07392

9. Tóta og Tumi
9a. Vofan*

NÁMSGAGNASTOFNUN
07391

9b. Lús, lús, lús
10. Amma er góð
10a. Ramí, Timó og Tara*
10b. Í tívolí
11. Í baði
11a. Í bíltúr
11b. Músasaga
12. Á Sæbóli

* Verkefni með bókinni má finna
á Listin að lesa og skrifa
– Safnvefur (sjá mms.is)

* Bækur sem merktar eru a eða
b eru einnig aðgengilegar sem
rafbækur, sjá mms.is og
Listin að lesa og skrifa – Safnvefur
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2. FLOKKUR
Textarnir eru byggðir upp af algengum orðum með gagnsærri merkingu og stuttum, ein
földum málsgreinum. Einstaka orð er með samhljóðasamböndum og tvöföldum samhljóða
og nokkur samsett orð. Stórt letur, stuttar línur og læsileg uppsetning á texta, myndskreyt
ing sem styður efnið. Hentar vel sem lestrarþjálfunarefni fyrir börn sem þekkja alla stafina
og eru að ná tökum á lestrartækninni.
Í þessum flokki eru eftirtaldar bækur:

Bára og Palli 1–5

Putalestin*

Dimmi-mói

Pysja

Dísa á afmæli*

Pæja

Dúbbi

Risaeðla á róló

Geimveran**

Sirrý í Vigur*

Hani lærir að fljúga

Skrýtið kvöld hjá Gunnari*

Kata og ormarnir**

Sagan um Bólu 1–10*

Kata og vofan**
Lax lærir að hlusta
Lína*
Mábbi 1
Mábbi 2
Múkki

* Verkefni með bókinni má finna á
Smábók – Safnvefur, sjá mms.is

* Bókina er einnig að finna í Smábókaskápnum, gagnvirkum vef þar
sem hægt er að hlusta á söguna og
vinna verkefni. Sjá mms.is

* Söguna í heild má finna í pdfskjali á vefsíðu. Ætluð til að lesa
fyrir börnin áður en þau lesa sjálf
heftin.
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3. FLOKKUR
Átta bækur í þessum flokki eru stuttar sögur þar sem algengustu samhljóðasambönd eru
tekin fyrir á kerfisbundinn hátt. Textinn er byggður upp af algengum orðum og settur fram
með stuttum línum og lestrarhléum sem gerir hann aðgengilegan. Myndskreytingar auð
velda lesskilning. Hentar vel sem lestrarþjálfunarefni í framhaldi af 1. og 2. flokki. Einnig
eru í þessum flokki smábækur þar sem ýmis samhljóðasambönd koma oft fyrir án þess að
þau séu æfð á kerfisbundin hátt.
Í þessum flokki eru eftirtaldar bækur:

Leynifélagið Skúmur (sk, skr, skrj)*
Læstur inni (st, str, strj)*
Úti að aka (sl, slj, sm, smj, sn, snj)*
Á spani (sp, spr, sj, sv)*
Á strönd (bl, fl, gl, hl, hlj, kl, pl, (sl))*
Í gjótu (bj, dj, fj, gj, hj, kj, rj, (sj))*
Í lofti (br, dr, fr, gr, hr, pr, tr, þr, (skr,
spr))*
Hjá risaeðlum (hv, kv, tv, þv, (sv))*
Margt skrýtið hjá Gunnari*
Skrýtinn dagur hjá Gunnari**
TX-10. Það er ég*
Valdi og Vaskur**
Veiðiferðin 1–5*

* Verkefni með bókinni má finna á
Smábók - Safnvefur, sjá mms.is

* Bókina er einnig að finna í Smábókaskápnum, gagnvirkum vef þar
sem hægt er að hlusta á söguna og
vinna verkefni. Sjá mms.is

* Söguna í heild má finna í pdfskjali á vefsíðu. Ætluð til að lesa
fyrir börnin áður en þau lesa sjálf
heftin.
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4. FLOKKUR
Í þessum flokki er texti á hverri blaðsíðu lengri en í fyrri flokkum. Meira ber á orðum með
samhljóðasamböndum og tvöföldum samhljóða, svo og samsettum orðum. Málsgreinar
eru enn einfaldar þótt þær hafi lengst, letur er skýrt, línur stuttar og teikningar styðja vel
við efnið. Hentar fyrir börn sem hafa náð tökum á lestrartækninni en þurfa að öðlast meiri
leikni.
Í þessum flokki eru eftirtaldar bækur:

Allir vinna**

TX-10 í fótbolta**

Ánamaðkar*

TX-10 í skólanum**

Bankaránið

Vala og vinir hennar

Bílamúsin

músin

Bíla

Dúndurstrákurinn**

Sönn saga

Flugvélar*
Heima hjá Völu

1

Helsingi lærir að heilsa
Hrafninn*
Humlur*
Hvalir*
Köngulær*
Litla skrímslið*
Ljósin í blokkinni**
Margföld vandræði**
Refurinn*

Flugv élar

Flugvélar
Flugvélar er lestrarbók í flokknum Milli himins og jarðar.
Í bókinni er ýmiss konar fróðleikur um flugvélar og mikið
lagt upp úr ljósmyndum og teikningum sem styðja við
textann og vekja áhuga og forvitni.

Rumur í Rauðhamri*
Neðst á hverri síðu eru spurningar til þess ætlaðar að
staldra við og ræða það sem lesið var um. Spurningar
á flugvélavæng leiða lesandann á næstu síðu þar sem
svarið er að finna.

Aftast í bókinni eru nokkur verkefni.

Bókin er einnig til sem rafbók og hljóðbók á vef
Menntamálastofnunar, mms.is

Rúna jafnar leikinn**
Höfundur er Jón Guðmundsson

OG

JARÐAR

LI HIMI

S

IL

5301

M

Safnið mitt**

N

Myndir teiknaði Böðvar Leós

Skrímslið í skóginum
Stuð á stærðfræðisýningu**

R ef u ri n n

Re fu rin n

G

JARÐAR

S

O

M

IL

Töluboxið hennar ömmu**

LI HIMIN

Tunglið*

himins og jarðar.
k í flokknum Milli
úr
Refurinn er lestrarbó
mikið lagt upp
tar um refinn og
og
Í bókinni eru fræðitex
styðja við textann
teikningum sem
r
ljósmyndum og
gur, kvæði og þjóðsögu
forvitni. Myndasö
ar til
vekja áhuga og
síðu eru spurning
Neðst á hverri
um.
koma einnig fyrir.
það sem lesið var
staldra við og ræða
síðu þar
þess ætlaðar að
næstu
á
n
i leiða lesandan
Spurningar í refaskott
eru nokkur verkefni.
Aftast í bókinni
finna.
að
er
sem svarið
og hljóðbók á vef
til sem rafbók
Bókin er einnig
nar, mms.is
Menntamálastofnu
Jónsdóttir
Höfundur er Harpa
on
Árni Jón Gunnarss
Myndir teiknaði

5289

* Verkefni með bókinni má finna á
Smábók - Safnvefur, sjá mms.is

* Bókina er einnig að finna í Smábókaskápnum, gagnvirkum vef þar
sem hægt er að hlusta á söguna og
vinna verkefni. Sjá mms.is

* Bókin er til sem rafbók
og hljóðbók. Sjá mms.is
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5. FLOKKUR
Texti bóka í þessum flokki einkennist af lengri orðum (samsettum orðum, orðum með
samhljóðasamböndum og beygingarendingum) og lengri málsgreinum en í 4. flokki. Línu
lengd er svipuð og í fyrri flokkum en í flestum tilvikum hefur letrið smækkað lítið eitt.
Hentar sem lestrarþjálfunarefni fyrir nemendur sem náð hafa tökum á lestrartækninni en
þurfa æfingu til að ná frekari leikni og öryggi.
Í þessum flokki eru eftirtaldar bækur:
og

Sestu lestu

Galdrask

Láki Máni og letikeppurinn*

Annað sumar hjá afa

Láki Máni og montrassinn*

Danski draugurinn**

Leitin að haferninum**

Draugasagan*

Litla gula hænan

Drekadansinn*

Mörkin horfin

Ekki lengur Lilli

Númi og konurnar þrjár

Gagga og Ari**

Númi stendur í ströngu

Galdraskólinn**

Sín ögnin af hverju

Geitur í garðinum**

Sófus og svínið

Græni gaukurinn**

Tommi og tækin*

ólinn

Afi minn í sveitinni

inn
ra s kól
Gald

019 13:43

03/04/2

Hannesar saga Grásteins, 1.–5. bók Töfrasprotinn*

Sestu

og

lestu

Hundak
únstir

Hundak
únsti
r

Hetjurnar þrjár**

Vélmennið í grasinu**

Hundakúnstir**

Vinir Afríku**

Kanínur og kátir krakkar

Ungi litli

Kötturinn seinheppni

Unugata*

Láki Máni og þjófahyskið*

Ævintýri í Ingólfsfjalli**

og

Sestu lestu
Sestu

Sestu

og

lestu

Vélmennið

og

lestu

í grasinu

Vélmennið í grasinu er fimmta
bókin í flokknum
Sestu og lestu.
Efnið er ætlað börnum á yngstaog miðstigi
grunnskólans sem hafa náð
tökum á undirstöðuatriðum lestrar.

Aftast í bókinni eru nokkur
viðfangsefni sem
ætlast er til að börnin vinni
saman og ræði.
Höfundur er Gunnar Theodór
Eggertsson.
Myndir teiknaði Ari Hlynur
Guðmundsson.

Vélmennið í grasinu

Því er ætlað að vekja með
börnunum lestrargleði
og áhuga og kynna fyrir þeim
mismunandi
framsetningu texta.

ri

Ævintý

og

Sestu lestu

Vélmennið
haferninum
Leitin að

Námsgagnastofnun
05201

í grasinu

og

Sestu lestu

Leitinhaferninum

Láki Máni og montrassinn
Í næsta hús við Láka Mána
flytur strákur með krullur.
Hann er á svipuðum aldri
og Láki Máni.

Láki Máni

og montrassinn

Pabbi Láka Mána vill
að þeir verði vinir
en Láki Máni er ekki
sammála því.

að

um
bókin í flokkn
inum er fyrsta
Leitin að hafern
miðstigi
Sestu og lestu!
yngsta- og
börnum á
á undirstöðuEfnið er ætlað
náð tökum
s sem hafa
grunnskólan .
lestrar
m
lestrargleði
atriðu
börnunum
að vekja með
mismunandi
Því er ætlað
fyrir þeim
og kynna
og áhuga
texta.
sem ætlast
framsetningu
r viðfangsefni
i eru nokku
Aftast í bókinn vinni saman og ræði.
börnin
er til að
Gísladóttir.
er Þórdís
n.
Höfundur
ði Ingi Jensso
Myndir teikna

Þetta er þriðja bókin um Láka Mána.
Áður hafa komið út bækurnar
• Láki Máni og þjófahyskið
• Láki Máni og letikeppurinn
Höfundur er Kristín Helga Gunnarsdóttir.
Myndir teiknaði Halldór Baldursson.

Leitðinhaferninum
a

NÁMSGAGNASTOFNUN
07183

astofnun
Námsgagn
05187

* Verkefni með bókinni má finna
á mms.is

* Bókina er einnig að finna í Smábókaskápnum, gagnvirkum vef þar
sem hægt er að hlusta á söguna og
vinna verkefni. Sjá mms.is

* Bókin er til sem rafbók og hljóðbók. Sjá mms.is
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AUÐLESNAR SÖGUBÆKUR
Bækurnar eru einkum ætlaðar nemendum á aldrinum 10–13 ára sem eiga erfitt með að lesa
langan, samfelldan texta. Texti er á svipuðu þyngdarstigi og í 5. flokki og er settur upp með
lestrarfræðileg sjónarmið í huga; lestrarbil, skýrt letur og stuttar línur.

Dóri litli er að passa erfiða krakka.
Hann læsir sig inni
á baðherberginu til að fá frið.
Þar hittir hann fyrir Guðrúnu
sem reynir að telja honum trú um
að hún sé draugur.
Skemmtileg saga eftir Þórarin Leifsson.

Ég þoli ekki bleikt*

ÞÓRARINN LEIFSSON

Hljóðbók má hlaða niður af
vefsíðunni www.nams.is.

DRAUGASAGA DÓRA LITLA

Draugasaga Dóra litla*

ÞÓRARINN LEIFSSON

Allt getur gerst*

06134
9
ISBN 978-9979-0-1274-0

789979 012740

Græna bókin*
Litlu landnemarnir*
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