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Flokk un á les efni 
Menntamála stofn un ar fyr ir 1.–4. bekk

All ir lestr ar kenn ar ar þekkja nauð syn þess að geta grip ið til  
við bótarles efn is í tengsl um við byrj enda kennslu í lestri.

Hjá Menntamála stofn un hef ur kom ið út tölu vert af slíku efni.

Hér á eft ir er gerð til raun til að flokka þetta les efni með til liti til þess 
hvern ig best má nýta það við lestr ar kennslu byrj enda og fyrstu lestrar
þjálf un nem enda. Til gang ur inn með þess ari flokk un er að auð velda 
kenn ur um að finna hent ugt við bót arles efni í hverju til viki.

Um er að ræða fimm flokka en þyngd ar stigi og fram setn ingu text
ans inn an hvers flokks er lýst í stuttu máli í upp hafi. Einnig er að 
finna lista yfir þær bæk ur* sem tald ar eru til heyra hverj um flokki. 

Þóra Krist ins dótt ir fyrr ver andi dós ent við Kenn ara há skóla Ís lands 
tók upphaflega saman listann en nýjum bókum hefur verið bætt við 
um leið og þær koma út. 

* Á listanum eru nokkrar bækur sem Menntamálastofnun er hætt að gefa út en eru til í mörgum  
grunnskólum.
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 1. Sísí og Lóló
 1a. Í sól
 1b. Alli risi á lása
 2. Óli og Ása
 2a. Sól ás 7
 2b. Rósi
 3. Mús í móa
 3a. Á róló
 3b. Sómi og Ósómi
 4. Les um og mál um
 4a. Í vali
 4b. María
 5. Eva og Val ur
 5a. Moli
 5b. Móri í Laos
 6. Rósa er lasin
 6a. Í síma
 6b. Á Nesi
 7. Af mæli
 7a. Melóna
 7b. Amma Júlía
 8. Á Hofi
 8a. Í Hóla seli
 8b. Jóli og Jóla
 9. Tóta og Tumi
 9a. Vofan
 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 Sæ bóli
 12a. Í þoku
 12b. Þarabær

 13. Dúf ur í Dala bæ
 13a. Dýrabær*
 13b. Kisan mín*
 14. Vin ir
 14a. Alex og Rex*
 14b. Út í geim*

1. flokk ur
Ein fald ir og létt ir lestext ar, sett ir sam an úr stutt um, ein föld um orð um (2–6 bók staf ir) þar 
sem skipt ast á sér hljóð og sam hljóð, eng in sam hljóða sam bönd. Stórt let ur, gott línu bil 
og stutt ar línur. Mynd skreyt ing fell ur vel að efn inu og auð veld ar skiln ing. Hent ar vel 
sem lestr ar þjálf un ar efni fyr ir byrj end ur í lestri, sam hliða og eft ir að frum kennslu er lok ið.

Í þess um flokki eru eft ir tald ar bæk ur:

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.

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.
 

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

7b

NÁMSGAGNASTOFNUN 
07389

Amma 
Júlía

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 o.fl.

Í þessari bók eru æfðir bókstafirnir
í, ó, s, á, l, a, i og r ásamt tveimur 

 orðmyndum: og, ekki.
 

Höfundar eru Arnheiður Borg og Sigrún Löve. 
Teikningar gerði Böðvar Leós.

1b

NÁMSGAGNASTOFNUN 
07174

Alli risi á lása

Örbækur:

 1. Rós

 2. Óri og Ári

 3. Í Asíu

 4. Nói og Særún

 5. Fía ofurmús

 6. Túða og Lúði

 7. Kafarar

 8. Maurar

 9. Bakarar

 10. Í leik

 11. Fötin

 12. Hátíð í bæ

 13. Í búð

 14. Gosið

 15. Geimverur

 16. Í bíó

Lestrarkennsluefnið 

Listin að lesaog 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 o.fl.Í þessari bók eru æfðir bókstafirnir í, ó, s, á, l, a, i og r ásamt tveimur  orðmyndum: og, ekki.

 

Höfundar eru Arnheiður Borg og Sigrún Löve. Teikningar gerði Böðvar Leós.

2b

NÁMSGAGNASTOFNUN 07175

Rósi

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 o.fl.

Í þessari bók eru æfðir bókstafirnir
í, ó, s, á, l, a, i, r, ú, m og u ásamt 
orðmyndunum og, ekki og sagði.

Höfundar eru Arnheiður Borg og Sigrún Löve. 

Teikningar gerði Jean Posocco.

3b

NÁMSGAGNASTOFNUN 
07176

Sómi og Ósómi

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 o.fl.

Í þessari bók eru æfðir bókstafirnir

í, ó, s, á, l, a, i, r, ú, m, u, v, e og o ásamt 

orðmyndunum og, ekki, sagði, ég og að. 

Höfundar eru Arnheiður Borg og Sigrún Löve. 

Teikningar gerði Freydís Kristjánsdóttir.

4b

NÁMSGAGNASTOFNUN 

07177

María

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.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.

 

Höfundar eru Arnheiður Borg og Sigrún Löve. Teikningar gerði Böðvar Leós.

8b

NÁMSGAGNASTOFNUN 
07390

Jóli  
og Jóla

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.

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.

9b

NÁMSGAGNASTOFNUN 
07391

lús
lús

Lús

Lestrarkennsluefnið 
Listin að lesaog 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.
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, h og t  

ásamt orðmyndunum og, ekki, sagði, ég, sé og að.

 

Höfundar eru Arnheiður Borg og Sigrún Löve. 
Teikningar gerði Halla Þórlaug Óskarsdóttir.

10b

NÁMSGAGNASTOFNUN 07392

Í tívolí

* Bókin er líka til sem rafbók, sjá mms.is



Flokkun lestrarbóka – Íslenska 1.–4. bekkur –  MENNTAMÁLASTOFNUN 2019
3

2. flokk ur
Text arn ir eru byggð ir upp af al geng um orð um með gagn særri merk ingu og stutt
um, ein föld um máls grein um. Ein staka orð er með sam hljóða sam bönd um og 
tvö föld um sam hljóða og nokk ur samsett orð. Stórt let ur, stutt ar lín ur og læsi leg 
upp setn ing á texta, mynd skreyt ing sem styð ur efn ið. Hent ar vel sem lestr ar þjálf
un ar efni fyr ir börn sem þekkja alla staf ina og eru að ná tök um á lestrar tækn inni.

Í þess um flokki eru eft ir tald ar bæk ur:

Bára og Palli 1   

Bára og Palli 2    

Bára og Palli 3    

Bára og Palli 4  

Bára og Palli 5

Dísa á af mæli*

Dúbbi

Geim ver an**

Hani lær ir að fljúga

Kata og orm arn ir** 

Kata og vofan**

Lax lær ir að hlusta

Lína*

Má bbi 1 

Má bbi 2 

Múkki

Putalestin

Pysja

Pæja

Sirrý í Vig ur*

Skrýt ið kvöld hjá Gunn ari*

Sagan um Bólu 1–10**

* Verkefni með bókinni má finna á vefsíðu  
Menntamálastofnunar 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. flokk ur
Átta bækur í þessum flokki eru stutt ar sög ur þar sem al geng ustu sam hljóða sam
bönd eru tek in fyrir á kerf is bund inn hátt. Text inn er byggð ur upp af al geng um 
orð um og sett ur fram með stutt um lín um og lestr ar hlé um sem gerir hann að gengi
leg an. Mynd skreyt ing ar auð velda lesskiln ing. Hent ar vel sem lestr ar þjálf un ar efni 
í fram haldi af 1. og 2. flokki. Einnig eru í þess um flokki smá bæk ur þar sem ýmis 
sam hljóða sam bönd koma oft fyr ir án þess að þau séu æfð á kerf is bund in hátt.

Í þess um flokki eru eft ir tald ar bæk ur:

Leyni fé lag ið Skúm ur (sk, skr, skrj)*

Læst ur 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 risa eðl um (hv, kv, tv, þv, (sv))*

Skrýtinn dagur hjá Gunnari**

Margt skrýt ið hjá Gunn ari*

TX10. Það er ég*

Valdi og Vask ur**

Veiðiferðin 1–5**

* Verkefni með bókinni má finna á vefsíðu  
Menntamálastofnunar 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. flokk ur
Í þess um flokki er texti á hverri blað síðu lengri en í fyrri flokk um. Meira ber á 
orð um með sam hljóða sam bönd um og tvö föld um sam hljóða, svo og sam sett um 
orð um. Máls grein ar eru enn ein fald ar þótt þær hafi lengst, let ur er skýrt, lín ur 
stutt ar og teikn ing ar styðja vel við efn ið. Hent ar fyr ir börn sem hafa náð tök um á 
lestr ar tækn inni en þurfa að öðl ast meiri leikni.

Í þess um flokki eru eft ir tald ar bæk ur: 

Ánamaðkar**

Bankaránið

Bílamúsin

Dav íð og fisk arn ir

Dúbbi dúfa

Dúbbi verð ur stór

Dúndurstrákurinn**

Heima hjá Völu

Hels ingi lær ir að heilsa

Hrafninn**

Hvalir**

Ið unn og eplið

Köngulær**

Ljósin í blokkinni**

Ljós in lifna

Litla skrímslið*

Orm ur inn í Lag ar fljóti

Refurinn**

Rumur í Rauð hamri*

Safnið mitt**

Stuð á stærðfræðisýningu**

Tína fer í frí

Tunglið**

TX10 í fótbolta**

TX10 í skólanum**

Vala og vin ir henn ar

* Verkefni með bókinni má finna á vefsíðu  
Menntamálastofnunar 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 líka til sem rafbók og hljóðbók, sjá mms.is  

1

Bílamúsin
Sönn saga

5289

Refurinn er lestrarbók í flokknum Milli himins og jarðar. 

Í bókinni eru fræðitextar um refinn og mikið lagt upp úr 

ljósmyndum og teikningum sem styðja við textann og 

vekja áhuga og forvitni. Myndasögur, kvæði og þjóðsögur 

koma einnig fyrir. Neðst á hverri síðu eru spurningar til 

þess ætlaðar að staldra við og ræða það sem lesið var um. 

Spurningar í refaskotti 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

Höfundur er Harpa Jónsdóttir

Myndir teiknaði Árni Jón Gunnarsson

Refurinn

M
IL

L
I 

H
IM

IN

S  O
G  J A R Ð A R

Refurinn
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5. flokk ur
Texti bóka í þess um flokki ein kenn ist af lengri orð um (sam sett um orð um, orð um 
með sam hljóða sam bönd um og beyg ing ar end ing um) og lengri máls grein um en í  
4. flokki. Línu lengd er svip uð og í fyrri flokk um en í flest um til vik um hef ur letr ið 
smækk að lít ið eitt. Hent ar sem lestr ar þjálf un ar efni fyr ir nem end ur sem náð hafa tök um  
á lestr ar tækn inni en þurfa æf ingu til að ná frek ari leikni og ör yggi.

Í þess um flokki eru eft ir tald ar bæk ur: 

Námsgagnastofnun

05210

Ævintýri í Ingólfsfjalli er þriðja bókin í flokknum 

Sestu og lestu.

Efnið er ætlað börnum á yngsta- og miðstigi 

grunnskólans sem hafa náð tökum á undirstöðu-

atriðum lestrar.

Því er ætlað að vekja með börnunum lestrargleði 

og áhuga og kynna fyrir þeim mismunandi  

framsetningu texta.

Aftast í bókinni eru nokkur viðfangsefni sem ætlast 

er til að börnin vinni saman og ræði. 

Höfundur er Kristjana Friðbjörnsdóttir. 

Myndir teiknaði Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir.

Sestu   lestu og

Ævintýri

Ævintýri

Sestu   lestu og

        að haferninumLeitin

Námsgagnastofnun

05187

Leitin að haferninum er fyrsta bókin í flokknum 

Sestu og lestu! 

Efnið er ætlað börnum á yngsta- og miðstigi 

grunnskólans sem hafa náð tökum á undirstöðu-

atriðum lestrar.

Því er ætlað að vekja með börnunum lestrargleði 

og áhuga og kynna fyrir þeim mismunandi  

framsetningu texta.

Aftast í bókinni eru nokkur viðfangsefni sem ætlast 

er til að börnin vinni saman og ræði. 

Höfundur er Þórdís Gísladóttir. 

Myndir teiknaði Ingi Jensson.

að haferninumLeitin

Le
itin a

ð h
a

fe
rninum

Sestu   lestu og

Sestu   lestu og

Láki Máni  
og montrassinn

Láki Máni og montrassinn

NÁMSGAGNASTOFNUN 
07183

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

og Láki Máni.

Pabbi Láka Mána vill 
að þeir verði vinir 

en Láki Máni er ekki 
sammála því.

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.

Afi minn í sveit inni

Ann að sum ar hjá afa

Danski draugurinn**

Draugasagan*

Drekadansinn*

Eg ill

Ekki leng ur Lilli

Gagga og Ari**

Galdraskólinn**

Geitur í garðinum**

Græni gaukurinn**

Hann es ar saga Grá steins, 1.–5. bók

Hetjurnar þrjár**

Hundakúnstir**

Kan ín ur og kát ir krakk ar

Kötturinn seinheppni

Láki Máni og þjófahyskið*

Láki Máni og letikeppurinn*

Láki Máni og montrassinn* 

Leitin að haferninum**

Litla gula hæn an

Mörkin horfin

Númi og konurnar þrjár

Númi stendur í ströngu

Sín ögn in af hverju

Sófus og svínið

Tommi og tækin*

Töfrasprotinn*

Vélmennið í grasinu**

Vinir Afríku**

Ungi litli

Unu gata*

Ævintýri í Ingólfsfjalli**

Námsgagnastofnun
05201

Vélmennið í grasinu er fimmta bókin í flokknum Sestu og lestu.

Efnið er ætlað börnum á yngsta- og miðstigi grunnskólans sem hafa náð tökum á undirstöðu-atriðum lestrar.

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

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

Sestu   lestu
 og

í grasinu

Vélmenniðí grasinu

Sestu   lestu
 og

Vé
lm

e
n

n
ið

 í gra
sin

u

Námsgagnastofnun
05438

Hundakúnstir er fjórða bókin í flokknum  
Sestu og lestu.
Efnið er ætlað börnum á yngsta- og miðstigi 
grunnskólans sem hafa náð tökum á undirstöðu-
atriðum lestrar.
Því er ætlað að vekja með börnunum lestrargleði 
og áhuga og kynna fyrir þeim mismunandi  
framsetningu texta.
Aftast í bókinni eru nokkur viðfangsefni sem  
ætlast er til að börnin vinni saman og ræði. Höfundur er Kristjana Friðbjörnsdóttir. Myndir teiknaði Karl Jóhann Jónsson.

Sestu   lestu
 og

Hundakúnstir

Sestu   lestu
 og

H
un

d
a

kún
stir

Hundakúnstir

* Verkefni með bókinni má finna á vefsíðu  
Menntamálastofnunar 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 líka til sem rafbók og hljóðbók, sjá mms.is  

Galdraskólinn

05189

Katja fær óvænt boð um skólavist í galdra-skóla og heldur glöð og spennt á heimavistina 
að Saurbæ. En galdranámið er erfiðara en hún 
átti von á og í skólanum lendir Katja í ýmsum 
spennandi ævintýrum.

Galdraskólinn er lestrarbók í flokknum Sestu 
og lestu. Efnið hentar börnum sem hafa náð 
undirstöðuatriðum lestrar. Aftast í bókinni  
eru fróðleiksmolar og nokkur viðfangsefni.Bókinni fylgja lesskilningsverkefni á mms.is 
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Galdraskólinn

Höfundur er Arndís ÞórarinsdóttirMyndir teiknaði Ragnheiður Ásta Valgeirsdóttir

galdraskóli_kapa_5189_.indd   1

03/04/2019   13:43



Flokkun lestrarbóka – Íslenska 1.–4. bekkur –  MENNTAMÁLASTOFNUN 2019
7

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, letur er 
skýrt og línur stuttar. Bókunum fylgja hljóðbækur og vinnubækur.

Allt getur gerst*

Draugasaga Dóra litla*

Ég þoli ekki bleikt*

Græna bókin*

Litlu landnemarnir*

Loftur og gullfuglarnir*

Lukkudýrið*

Óboðnir gestir*

Svaðilför í berjamó*

* Vinnubækur eru til með þessum bókum, sjá mms.is, námsefni.


