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Flokkunálesefni
Menntamálastofnunarfyrir1.–4.bekk

Allir lestrarkennarar þekkja nauðsyn þess að geta gripið til við
bótarlesefnisítengslumviðbyrjendakennsluílestri.

HjáMenntamálastofnunhefurkomiðúttöluvertafslíkuefni.

Héráeftirergerðtilrauntilaðflokkaþettalesefnimeðtillititilþess
hvernigbestmánýtaþaðviðlestrarkennslubyrjendaogfyrstulestrar
þjálfunnemenda.Tilgangurinnmeðþessariflokkuneraðauðvelda
kennurumaðfinnahentugtviðbótarlesefniíhverjutilviki.*

Um er að ræða fimm flokka auk rafbóka og flokks sem nefnist 
„Bók og hljóðbók“ en hljóðbókum má hala niður af vefsíðu
Menntamálastofnunar,www.mms.is.Þyngdarstigiogframsetningu
textansinnanhversflokkserlýstístuttumáliíupphafi.Einniger
aðfinnalistayfirþærbækursemtaldarerutilheyrahverjumflokki.

Þóra Kristinsdóttir fyrrverandi dósent við Kennaraháskóla Íslands
tóksamanlistann.

*ÁlistanumerunokkrarbækursemMenntamálastofnunerhættaðgefaútenerutilímörgum
 grunnskólum.
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 1. SísíogLóló
 1a. Ísól
 1b. Allirisiálása
 2. ÓliogÁsa
 2a. Sólás7
 2b. Rósi
 3. Músímóa
 3a. Áróló
 3b. SómiogÓsómi
 4. Lesumogmálum
 4a. Ívali
 4b. María
 5. EvaogValur
 5a. Moli
 5b. MóriíLaos
 6. Rósaerlasin
 6a. Ísíma
 6b. ÁNesi
 7. Afmæli
 7a. Melóna
 7b. AmmaJúlía
 8. ÁHofi
 8a. ÍHólaseli
 8b. JóliogJóla
 9. TótaogTumi
 9a. Vofan
 9b. Lús,lús,lús
 10. Ammaergóð
10a. Ramí,TimóogTara
10b. Ítívolí
 11. Íbaði
 12. ÁSæbóli
 13. DúfuríDalabæ
 14. Vinir

1.flokkur
Einfaldirogléttirlestextar,settirsamanúrstuttum,einföldumorðum(2–6
bókstafir)þarsemskiptastásérhljóðogsamhljóð,enginsamhljóðasambönd.
Stórtletur,gottlínubilogstuttarlínur.Myndskreytingfellurvelaðefninu
ogauðveldarskilning.Hentarvelsemlestrarþjálfunarefni fyrirbyrjendurí
lestri,samhliðaogeftiraðfrumkennsluerlokið.

Íþessumflokkierueftirtaldarbækur:

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 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. ÓriogÁri

 3. ÍAsíu

 4. NóiogSærún

 5. Fíaofurmús

 6. TúðaogLúði

 7. Kafarar

 8. Maurar

 9. Bakarar

 10. Íleik

 11. Fötin

 12. Hátíðíbæ

 13. Íbúð

 14. Gosið

 15. Geimverur

 16. Íbíó

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, 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

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 o.fl.

Í þessari bók eru æfðir bókstafirnir
í, ó, s, á, l, a, i, r, ú, m, u, v, e, n og o ásamt  

orðmyndunum og, ekki, sagði, ég og að. 

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

5b

NÁMSGAGNASTOFNUN 
07178

Móri í Laos

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 bókstafirnirí, ó, s, á, l, a, i, r, ú, m, u, v, e, n, o og æ 

ásamt orðmyndunum og, ekki, sagði, ég, sé og að. Höfundar eru Arnheiður Borg og Sigrún Löve. Teikningar gerði Kári Gunnarsson.

6b

NÁMSGAGNASTOFNUN 07179

Á Nesi
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2.flokkur
Textarnirerubyggðiruppafalgengumorðummeðgagnsærrimerkinguog
stuttum,einföldummálsgreinum.Einstakaorðmeðsamhljóðasamböndum
ogtvöföldumsamhljóðaognokkursamsettorð.Stórtletur,stuttarlínurog
læsileguppsetningátexta,myndskreytingsemstyðurefnið.Hentarvelsem
lestrarþjálfunarefnifyrirbörnsemþekkjaallastafinaogeruaðnátökumá
lestrartækninni.

Íþessumflokkierueftirtaldarbækur:

BáraogPalli1 

BáraogPalli2  

BáraogPalli3  

BáraogPalli4

BáraogPalli5

Dísaáafmæli*

Dúbbi

Geimveran

Hanilæriraðfljúga

Kataogormarnir

Kataogvofan

Laxlæriraðhlusta

Lína

Mábbi1

Mábbi2

Múkki

Putalestin

Pysja

Pæja

SirrýíVigur

SkrýtiðkvöldhjáGunnari

SaganumBólu1–10**
* Meðallflestumsmábókummáfinnaverkefnitilaðprenta
 útáveftorginuÍslenskaáyngstastigi,Smábækur.
** Sögunaíheildmáfinnaípdfskjaliávefsíðu.Ætluðtilað
 lesafyrirbörnináðurenþaulesasjálfheftin.
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3.flokkur
Áttabækuríessumflokkierustuttarsögurþarsemalgengustusamhljóða
sambönd eru tekin fyrir á kerfisbundinn hátt. Textinn er byggður upp af
algengumorðumog settur frammeð stuttum línumog lestrarhléum sem
gerirhannaðgengilegan.Myndskreytingarauðveldalesskilning.Hentarvel
semlestrarþjálfunarefniíframhaldiaf1.og2.flokki.Einnigeruíþessum
flokkismábækurþarsemýmissamhljóðasamböndkomaoftfyriránþessað
þauséuæfðákerfisbundinhátt.

Íþessumflokkierueftirtaldarbækur:*

LeynifélagiðSkúmur(sk, skr, skrj)

Læsturinni(st, str, strj)

Útiaðaka(sl, slj, sm, smj, sn, snj)

Áspani(sp, spr, sj, sv)

Áströnd(bl, fl, gl, hl, hlj, kl, pl,(sl))

Ígjótu(bj, dj, fj, gj, hj, kj, rj,(sj))

Ílofti(br, dr, fr, gr, hr, pr, tr, þr,(skr, spr))

Hjárisaeðlum(hv, kv, tv, þv,(sv))

SkrýtinndagurhjáGunnari

MargtskrýtiðhjáGunnari

TX10.Þaðerég.

ValdiogVaskur

Veiðiferðin1–5**

* Verkefnimeðbókunummáfinna
 áveftorginuÍslenskaáyngstastigi,Smábækur.
** Sögunaíheildmáfinnaípdfskjaliávefsíðu.
 Ætluðtilaðlesafyrirbörnináðurenþau
 lesasjálfheftin.
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4.flokkur
Íþessumflokkiertextiáhverriblaðsíðulengrienífyrriflokkum.Meiraber
áorðummeðsamhljóðasamböndumogtvöföldumsamhljóða,svoogsam
settumorðum.Málsgreinareruenneinfaldarþóttþærhafilengst,leturer
skýrt, línurstuttarogteikningarstyðjavelviðefnið.Hentar fyrirbörnsem
hafanáðtökumálestrartækninnienþurfaaðöðlastmeirileikni.

Íþessumflokkierueftirtaldarbækur:

Bankaránið

Davíðogfiskarnir

Dúbbidúfa

Dúbbiverðurstór

HeimahjáVölu

Helsingilæriraðheilsa

Iðunnogeplið

Köngulær**

Ljósinlifna

Litlaskrímslið*

OrmurinníLagarfljóti

RumuríRauðhamri*

Tínaferífrí

TX10ífótbolta*

TX10ískólanum*

Valaogvinirhennar

* Verkefnimeðbókunummáfinna
 áveftorginuÍslenskaáyngstastigi,
 Smábækur.
** Bókinerlíkatilsemrafbók,
 sjámms.is
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5.flokkur
Textibóka íþessumflokkieinkennistaf lengriorðum(samsettumorðum,orðum
með samhljóðasamböndum og beygingarendingum) og lengri málsgreinum en í
4.flokki.Línulengdersvipuðogífyrriflokkumeníflestumtilvikumhefurletrið
smækkaðlítiðeitt.Hentarsemlestrarþjálfunarefnifyrirnemendursemnáðhafatökum
álestrartækninnienþurfaæfingutilaðnáfrekarileikniogöryggi.

Íþessumflokkierueftirtaldarbækur:

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 haferninum
Leitin

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 haferninum
Leitin

Le
itin

 a
ð

 h
a

fe
rn

in
u

m

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.

Afiminnísveitinni

Annaðsumarhjáafa

Danskidraugurinn**

Draugasagan*

Drekadansinn*

Egill

EkkilengurLilli

GaggaogAri*

Grænigaukurinn*

HannesarsagaGrásteins,1.–5.bók

Hundakúnstir**

Kanínurogkátirkrakkar

Kötturinnseinheppni

LákiMániogþjófahyskið*

LákiMániogletikeppurinn*

LákiMániogmontrassinn

Leitinaðhaferninum**

Litlagulahænan

Mörkinhorfin

Númiogkonurnarþrjár

Númistenduríströngu

Sínögninafhverju

Sófusogsvínið

Tommiogtækin*

Töfrasprotinn

Vélmenniðígrasinu

VinirAfríku*

Ungilitli

Unugata*

ÆvintýriíIngólfsfjalli**

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

kú
n

stir

Hundakúnstir

* Verkefnimeðbókunummáfinna
 áveftorginuÍslenskaáyngstastigi,
 Smábækur.
** Bókinerlíkatilsemrafbók,sjámms.is
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BókoghljóðbókávefMenntamálastofnunar
Textierásvipuðuþyngdarstigiogí5.flokkiensögurnarerulengriogþeim
fylgja hljóðbækur. Letur er skýrt, stuttar línur og textinn settur fram með
lestrarhléumsemgerirhannaðgengilegan.Hentarvelsemlestrarþjálfunar
efni fyrirnemendur semþurfamiklaþjálfun í lestri og aðstoðhljóðbókar
til að ná tökum á lestrinum. Hljóðbókum má hala niður af vefsíðu
Menntamálastofnunar,www.mms.is.

Alltgeturgerst*

BjarniogSvenni

BrasogþrasáBunulæk

Davíðogfiskarnir

DraugasagaDóralitla*

Égþoliekkibleikt*

Grænabókin*

Litlulandnemarnir

Lofturoggullfuglarnir*

Lukkudýrið*

Óboðnirgestir*

Siggaogálfkonan

Sprelligosar

Svaðilföríberjamó*

Tilsjósoglands

Tínaferífrí

Þaðvarskræpa

* Vinnubækurerutilmeðþessumbókum,sjámms.is,námsefni.
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Gagnvirkarrafbækur
Texti er ámismunandiþyngdarstigi,hér í 4. og5. flokki.Hægt er að velja
umýmsaraðgerðireinsogaðhlustaátexta,skoðaviðbótarmyndiroghorfaá
myndbúta.RafbækurnarmánálgastávefMenntamálastofnunar,www.mms.is

Millihiminsogjarðar–Köngulær

Sestuoglestu–Danskidraugurinn

Sestuoglestu–Hundakúnstir

Sestuoglestu–Leitinaðhaferninum

Sestuoglestu–Vélmenniðígrasinu

Sestuoglestu–ÆvintýriíIngólfsfjalli

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.
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        að haferninum
Leitin

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.
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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.
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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.
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